DE WESTFRIESE TUINFAIR 2008

Genieten

Pinksterweekend 10, 11 en 12 mei

D E W E S T F R I E S E T U I N FA I R 2 0 0 8

Volop genieten
Geniet van het goede leven op de Westfriese
Tuinfair 2008. Wil je je moeder verrassen? Neem
haar op moederdag mee, succes verzekerd!
Landgoed De Knap in
Midwoud is op 10, 11
en 12 mei de plek voor
de levensgenieter.
Wie houdt van lekker
eten en drinken, bezoekt de proeverijen
en de stands met regionale specialiteiten.
Muziekliefhebbers of zij die van beeldende
kunst houden, worden ook op hun wenken
bediend. In de prachtige boomgaard of in
de wei staan mooie meubels en accessoires
voor huis en tuin.

Inspiratie voor iedereen
De Westfriese Tuinfair is vooral een grote inspiratiebron. Niet alleen voor huis
en tuin maar ook op cultureel vlak worden leuke ideeën aangedragen, zoals
kookworkshops of een leuk dagje uit. Voor gedegen advies over de inrichting
van woning of tuin kun je dit weekend ook op de tuinfair terecht. Er zijn
workshops en demonstraties en wil je even uitrusten, dan strijk je neer op
een terras en geniet van live muziek in het mooie westfriese decor.

Levensgenieters in de dop

De Westfriese Tuinfair 2008

Ook voor de kinderen is er van alles te beleven; het zal de levensgenieters
in de dop aan niets ontbreken. Er zijn goochelaars en clowns, ze kunnen
knuffelen met dieren en een ritje maken met de huifkar. Elke dag staat er
wel een verrassing op het programma.
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Voor binnen: antiek, stoffen, servies,
hebbedingetjes, verlichting, decoraties,
bloemsierkunst en meubels.
Voor een heerlijke zomer buiten: van tuinontwerp
tot buitenmeubelen, een ideeëntuin van De
Tuinkamer, brocante en trendy accessoires,
planten, potten, verlichting, hekwerken en
beschoeiingen, gereedschap, tuinmachines,
vijvers, fonteinen en whirlpools.
Workshops, demonstraties, oldtimers en
uitnodigende terrasjes.
Westfriese en andere bijzondere lekkernijen.
Inspiratie opdoen in de sfeervolle boerderij van
J&A Interieurs
In- en outdoorkleding
Live muziek, kunst en nog veel meer!

Het goede doel
Een gedeelte van de opbrengst wordt gedoneerd
aan UNICEF.

Leeuwarden
AFRIT 11

Medemblik

Locatie

Twisk

Landgoed De Knap
Tripkouw 2
1679 GJ Midwoud
Landgoed De Knap ligt op
8 minuten rijden van de A7

Oostwoud
Midwoud

De Westfriese
Tuinfair

A7

Amsterdam

Hoorn

Openingstijden

Parkeren

Zaterdag 10, zondag 11 en maandag
12 mei van 10.00 tot 18.00 uur.

Er is voldoende gratis
parkeergelegenheid.

Entree
Volwassenen € 3,50 per persoon,
kinderen tot en met 12 jaar mogen
gratis mee.

Kijk voor actuele informatie en een
uitgebreide routebeschrijving op:
www.westfriesetuinfair.nl

Paul Metselaar (De Tuinkamer)
06 - 51 26 15 41
Annemarieke van Os (J&A Interieurs)
0229 - 20 22 11

Tripkouw 2
1679 GJ Midwoud
info@westfriesetuinfair.nl
www.westfriesetuinfair.nl

Ontwerp en fotografie: www.endeloos.nl
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