jaargang 1 – nummer 1 - april 2006
Het heeft even geduurd, maar hier is dan onze eerste nieuwsbrief.
Vorige week zijn we teruggekomen na een weekje Zweden. We
hebben een bezoek gebracht aan Åsa Hemborg en Nolan van Wijk.
Zij wonen in Hedesunda, een klein plaatsje ca 150 km boven
Stockholm. Åsa, Zweedse, en Nolan, geboren in de buurt van het
Zuid-Afrikaanse Stellenbosch, hebben met hun “Taste of Africa”3
jaar geleden al de potjiekos in Zweden geïntroduceerd. Leuk om te
horen hoe enthousiast deze mensen hiermee bezig zijn.
Natuurlijk hebben we ook Tyngsjö
Vildmark in Dalarna bezocht. Marry
en René ontvingen ons weer
hartelijk, zoals vanouds. We hebben
onze plannen met de workshops
potjiekos koken voorgelegd. Zij
waren minstens zo enthousiast als
wij. Deze zomer, in de maand juli,
gaan we bij hun camping, op een
speciale plek in het bos, een aantal
workshops koken op houtvuur geven. Bart zal laten zien hoe je
zonder lucifers, op allerlei manieren vuur kan maken. De data
worden binnenkort bekend gemaakt.
Uit Zweden hebben we heel veel leuke spullen meegenomen. We
hebben weer volop rendiervellen in vele maten en kleuren. Ook zijn
er zitlappen en rendiervellen met een met siliconen geprepareerde
onderkant. Tijdens het kamperen kunnen deze probleemloos
gebruikt worden op een vochtige ondergrond. De Zweden gebruiken
ze om op te zitten tijdens het ijsvissen….
Verder hebben we uit
Zuid-Afrika potjies in de maten
¼, 1, 2, 3 en 4 en zelfs een
potjie maat 10! In de laatste
pot kunnen we koken voor
groepen tot ca. 25 personen.
De maten 1, 2 en 3 zijn ook
verkrijgbaar als zogenaamde platpotjies. Deze potjies hebben geen
pootjes, maar een platte onderkant. De platpotjies zijn ook heel
goed binnen te gebruiken op een ouderwetse houtkachel.

Agenda
22-23 april
ANWB kampeerdagen in
Spaarnwoude
29-30 april
Camping de Kluft in Ossenzijl
25-28 mei
Internationaal Kanosymposium
Oost-Maarland

pagina 2 - jaargang 1 – nummer 1 - april 2006
Gisteravond hebben we het viskacheltje,
ook meegebracht uit Zweden,
uitgeprobeerd met een platpotjie
nummer 2. Deze kacheltjes worden door
de Zweden gebruikt bij het ijsvissen.
Lekker warm zo’n vuurtje bij het vissen.
Van Åsa en Nolan kregen we een recept
met de naam Kalahari Mince Meat Curry.
We moeten zeggen: het was
verrukkelijk. De buren kwamen af op de
heerlijke geuren, waarna ze een hapje
hebben meegegeten. Het viskacheltje
voldeed prima. Tot slot van het festijn
bakten we poffertjes in de gietijzeren
poffertjespan tot groot plezier van onze buurkinderen, Nynke en
Sven.
Wanneer kunnen jullie ons aan het werk
zien? Op 22 en 23 april zijn we op de
ANWB kampeer- en vakantiedagen in
Spaarnwoude. We nemen een groot deel
van onze voorraad rendiervellen mee en
ons hele assortiment potjies. We gaan
koken op houtvuur en de viskachel zal ook
branden. Proeven kan! De potjies zijn te
koop, net als Zuid-Afrikaanse chutneys. Je
kan afspraken met ons maken over
workshops koken. Maar je kan ons ook
vragen naar mogelijkheden om voor een
grote groep (max. 25 man) te koken. Al
dan niet met eigen inbreng. Je vindt ons in
de stand van Tentipi, waar ook de kanoschool Herbiebird staat.
Een week later, op 29 en 30 april, zijn we op camping de Kluft in
Ossenzijl, waar we zullen koken met onze potjies. Daar starten de
eerste workshops van dit seizoen. Inschrijven kan vanaf nu. Stuur
ons een mail als je geïnteresseerd bent, dan nemen we contact met
je op. Bellen kan ook. Wel graag in de avonduren: 0317-413245.
We hopen jullie snel te zien!
Met buitengewonekampeergroet van het
MOOSECAMP-team
Bart Eefting
Susan Luijt

Nieuwe producten:
Potjies met 3 poten
in de maten ¼, 1, 2, 3 en 4
Platpotjies
in de maten 1, 2 en 3
Braailid
Mrs Ball’s Chutneys
Rendiervellen
met en zonder siliconenrug
in vele maten en kleuren
Zitlappen

Contact:
MOOSECAMP,
buitengewoonkamperen
Bart Eefting
Susan Luijt
Mondriaanlaan 83
6708 NK Wageningen
tel. 0317-413245
info@moosecamp.nl

Stel je geen prijs meer op het
ontvangen van deze nieuwsbrief?
Stuur ons dan een mailtje.
nieuwsbrief@MOOSECAMP.nl

