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ANWB kampeer- en vakantiedagen

Potjiekos
Het weer zat wat tegen, maar
desondanks hadden we tijdens
de ANWB kampeer- en
vakantiedagen over
belangstelling niet te klagen.
We hebben 3 verschillende
potjiekos gerechten gemaakt
en daarbij kwam de grote pot
maat 10 (inhoud 28 liter!) goed
van pas. Iedereen heeft kunnen proeven en kan inmiddels ook
zo’n heerlijke potjiekos bereiden, want de recepten staan nu op
de website.
MOOSECAMP-kistjes
Ze zijn prachtig geworden, onze
MOOSECAMP-kistjes voor potjies
maat 1, 2 en 3. Handgemaakt, mooi
afgewerkt, voorzien van een fraai
draagkoord en stevig genoeg om als
kookzitje te gebruiken.
Kachel
Ons viskacheltje had heel wat bekijks. Een mooi
tentkacheltje waar je ook nog een potjie op kan
koken! Vanaf de zomer zijn een aantal modellen op
bestelling leverbaar. Binnenkort volgt meer
informatie.

Agenda:
17-juni
MOOSECAMP is tijdens een van de
Landelijke Open Dagen
Biologische Landbouw in
buurtschap de Kraats bij
Bennekom.
19-augustus
Workshop potjiekos buurtschap
De Kraats te Bennekom
9-10 september
Openkanotreffen Camping de
Kluft te Ossenzijl
24 september
Veluwe Rally recreatiegebied
Rhederlaag

Nieuwe producten
MOOSECAMP-kistjes
voor potjies 1, 2 en 3
rendiervellen
nu op de site
viskachel
vanaf de zomer leverbaar

Rendiervellen
De rendiervellen waren ook zeer in trek, net als de zitlappen.
Heerlijk warm en zacht. Een oud-marinier vertelde ons dat hij
vroeger op oefening in Noorwegen altijd op rendiervellen sliep.
Niets beters dan zo’n rendiervel tijdens koude nachten!
Op de site nu foto’s, maten en prijzen van alle rendiervellen.

De boer op: fiets naar de biolgische boerderij!
De fietstocht van in totaal 68 km gaat langs alle biologische bedrijven
in Bennekom, Wageningen, Hemmen, Renkum en Oosterbeek. De
tocht is ook in gedeeltes te fietsen. Vooral op zaterdag zullen de
bedrijven open staan voor het publiek en kan men kennis maken met
de biologische landbouw.
MOOSECAMP staat op zaterdag 17 juni met een stand op het erf van
de familie Hooijer in buurtschap de Kraats in het Binnenveld gelegen
tussen Bennekom en Wageningen. We maken potjiekos met
biologische producten!
Workshops

Onze workshops potjiekos geven we op dezelfde boerderij in de
Kraats. De omgeving is bijzonder aantrekkelijk om te fietsen of te
wandelen in de uitgestrekte bossen bij Bennekom. Dus ook voor
familieleden die geen workshop
willen volgen, is er in de omgeving
voldoende te ondernemen. Op 3,5
kilometer afstand ligt het
buitenzwembad de Vrije Slag. En
wie het erf niet af wil, kan rond de
boerderij een heus potje
boerengolf spelen! De nieuwe rage
voor alle leeftijden, waarbij geen
golfervaring nodig is. SVR camping Het Binnenland, die tegenover de
boerderij ligt, biedt de gelegenheid om in eigen tent over caravan te
overnachten. Wel van te voren reserveren!
Datum voor de workshop:
19 augustus 2006.
De kosten zijn € 29,50 p.p.
We beginnen om 14.00 uur en
verwachten rond 19.00 uur
klaar te zijn.
Programma:
Inleiding: allerlei
wetenswaardigheden rond
potjiekos.
Voorbereiding: vuur maken, uitleg over de gerechten.
Bereiding: 3-gangen menu potjiekos.
Potjiekos eten! Lekker!!!!
Familieleden of vrienden die geen workshop volgen, maar wel mee
willen eten zijn welkom. Zij betalen € 19,50 p.p.. Kinderen tot 12 jaar
€ 9,50 p.p.
Je kunt je opgeven voor de workshop door ons een mailtje te sturen:
workshop-potjiekos@MOOSECAMP.nl
Heb je vragen? Mail ons gerust. Bellen kan ook, maar dan in de
avonduren.

Adressen en links:
MOOSECAMP,
buitengewoonkamperen
Susan Luijt en Bart Eefting
Mondriaanlaan 83
6708 NK Wageningen
tel. 0317-413245
www.MOOSECAMP.nl
Fietsroute op 17 en 18 juni
langs biologische bedrijven:
http://www.agroeco.nl/publication
s/fietsroute06.pdf
http://www.gadeboerop.nl
Boerengolfbaan "de Kraats"
Fam. Hooijer
Dickenesweg 6
6721 MZ BENNEKOM
www.boerengolfbaan.nl
SVR Camping & Tuinterras
Het Binnenland
Mart en Marry van den Berg
Zwartesteeg 1
6721 NA Bennekom
tel 0318-415049
www.hetbinnenland.nl

