Landgoed De Knap/J&A Interieurs
Tripkouw 2
1679 GJ Midwoud
Landgoed De Knap ligt op 8 minuten rijden
van de A7 (afrit 10A)
Gratis parkeren

Openingstijden
Zaterdag 26, zondag 27 en maandag 28
mei van 10.00 tot 18.00 uur.

Organisatie

Stichting Westfriese Tuinfair
Paul Metselaar (De Tuinkamer)
06-51261541
Annemarieke van Os (J&A Interieurs)
06-26566965

DE WESTFRIESE TUINFAIR 2007

Tripkouw 2
1679 GJ Midwoud
info@westfriesetuinfair.nl
www.westfriesetuinfair.nl
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Entree
Volwassenen € 3,50 per persoon, kinderen
tot en met 12 jaar mogen gratis mee.

Ontwerp/fotografie: www.endeloos.nl

Locatie

De Westfriese Tuinfair

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

Pinksterweekend 26, 27 en 28 mei

Wees welkom op De Knap!

De Westfriese Tuinfair 2007

Kom in het pinksterweekend van 2007 naar
Landgoed De Knap in Midwoud, en geniet van
het rijke leven. De Westfriese Tuinfair staat dit
jaar geheel in het teken van stijlvol genieten.
Barok viert hoogtij dit seizoen, niet alleen in
huis, maar ook in de tuin. Laat u verleiden door
het vele moois en kom tussendoor even op
adem met een hapje en een drankje.

•

•

Hoorn des overvloeds

Als u het landgoed betreedt, komt u terecht
in een wereld waar romantiek de boventoon
voert. U raakt betoverd door de overvloed aan
bloemen, planten, tuinideeën, kunst, meubels,
accessoires, stoffen, dieren, cadeautjes, lekkernijen, kleding, oldtimers, muziek en theater.

Van alles te beleven

Tijdens de Westfriese Tuinfair zijn als vanouds
allerlei activiteiten georganiseerd, en natuurlijk

•
•
geheel in stijl. Verspreid over het terrein worden bovendien verschillende workshops gegeven. Voor advies en informatie kunt u
overal terecht, of het nu gaat om inrichting van uw huis of aanleg
van uw tuin. Ook culinair gezien zal het u aan niets ontbreken; bij
veel kramen is van alles te proeven en te proberen.

Alles voor binnen: inspiratie in
de boerderij van J&A Interieurs,
houten vloeren, antiek, stoffen,
hebbedingetjes, verlichting,
decoraties, bloemsierkunst.
Alles voor een heerlijke zomer
buiten: van tuinontwerp tot
buitenmeubelen, een ideeëntuin
van De Tuinkamer, brocante
en meer… planten, potten,
accessoires, verlichting,
hekwerken en beschoeiingen, tuinmachines,
vijvers, fonteinen.
Workshops, demonstraties en lekkere
terrasjes om uit te blazen.
Westfriese en andere bijzondere lekkernijen.

Het goede doel

Net als voorgaande jaren gaat een gedeelte van
de opbrengst naar UNICEF.

