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Organisatie
Stichting Westfriese Tuinfair

Paul Metselaar

06-51261541

Annemarieke van Os 

0229-202211

Tripkouw 2

1679 GJ Midwoud

info@westfriesetuinfair.nl

www.westfriesetuinfair.nl

Locatie
J&A Interieurs

Tripkouw 2

1679 GJ Midwoud

Kijk voor een uitgebreide routebeschrijving

op www.westfriesetuinfair.nl

Openingstijden
Zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16 

mei van 10.00 tot 18.00 uur.

Entreé
2,50 euro per persoon. 

Kinderen t/m 12 jaar gratis.

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. 



   

Heerlijck
Horen, zien, ruiken, proeven, voelen en beleven!

De Westfriese Tuinfair biedt u deze pinksterdagen een 

ruim aanbod van producten en amusement waarbij al 

uw zintuigen geprikkeld worden. De deelnemers tonen 

nieuwe ideeën en trends voor huis en tuin. U kunt 

genieten van heerlijcke hapjes, luisteren naar muziek 

en een indruk opdoen van de Westfriese cultuur. 

Hoffelijck
Het ontvangst door de organisatie van de Westfriese Tuinfair is hoffelijck, 

evenals de adviezen van de deelnemende Westfriese bedrijven over het 

ontwerp van uw tuin, de inrichting van uw huis, kunst, goede wijn, en 

landelijke producten. 

Na een bezoek aan de tuinfair gaat u naar huis met het gevoel echt uit te 

zijn geweest.

Locatie
De Westfriese Tuinfair 2005 vindt net als de voorafgaande jaren plaats op 

het landgoed ‘de Knap’ in Midwoud (op 8 minuten van de A7). 

Wat vindt u op de Westfriese Tuinfair?
• Potten, tuinplanten, tuinontwerpen, buitenverlichting, hekwerken, 

beschoeiingen, bloemsierkunst, buitenaccessoires, tuinmeubelen en 

landelijke producten waaronder kaas, honing en oliën.

• Workshops: ‘Snoeien’ en ‘Chocolade maken’

• De boerderij van J&A Interieurs is opengesteld voor bezichtiging 

• Muziek en straattoneel

• Exposities van o.a. schilderijen en bronzen beelden

Vijf jaar Westfriese Tuinfair
In het jaar 2000 organiseerden Paul en Annemarie Metselaar voor de eerste 

maal de Westfriese Tuinfair op het terrein van hun handelskwekerij. Na 

een tweede succesvolle tuinfair in 2001 besloten zij, vanwege het grote 

bezoekersaantal, het evenement te verplaatsen. Annemarieke en John 

Appelman van J&A Interieurs voegden zich in 2002 bij de organisatie. Zij 

stelden hun landgoed ‘De Knap’ beschikbaar voor de Westfriese Tuinfair. Een 

unieke locatie in Westfriesland.

Inmiddels is de Tuinfair uitgegroeid tot een groot evenement met vele 

bezoekers en een gevarieerd aanbod van producten. Dit jaar viert de Westfriese 

Tuinfair haar eerste lustrum en dat gebeurt Heerlijck Hoffelijck.

Unicef
Een deel van de 

opbrengst schenken wij 

aan UNICEf


