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Vakantie in Zweden
Heerlijk om een maand in een land te verblijven waar je bijna overal
in het wild mag kamperen en met inachtneming van een aantal regels
nog een vuurtje mag stoken. We hebben weer een aantal
verrukkelijke recepten met onze potjies uitgeprobeerd. Enthousiaste
medekampeerders in Tyngsjö, Dalarna, lieten we kennis maken met
onze manier van koken. De reis ging verder naar het noorden.
Jokkmokk was het einddoel, net boven de
poolcirkel. En natuurlijk hebben we rendieren
gezien. Overal, langs de weg, op de weg.
Grappig, die vachtkleuren van donkerbruin tot
bijna wit hebben niets te maken met winterof zomervacht. Die dieren hebben nu eenmaal
zo’n kleur. In de zomer zijn rendieren in de
rui. Gelukkig maar dat wij er zeker van dat we
wintervachten hebben. Bij een goede behandeling zullen die niet snel
verharen.
Rendiervellen met siliconenrug
Uit Lapland komen ook de nieuwe vellen met een onderkant die met
siliconen is behandeld. Ideaal voor de winterkampeerders. Deze vellen
kunnen goed tegen vocht en zijn een prima isolatie tegen kou. Verder
zijn ze bijzonder decoratief en heerlijk zacht. We hebben een aantal
grote maten in diverse tinten. Prijzen van 120-140 Euro/stuk.
Tipicamp
Tijdens deze vakantie maakten
we kennis met andere
enthousiaste tipi-kampeerders.
Nu hadden we al lang het plan
om een weekend alleen voor
tipi-kampeerders te
organiseren, maar nu gaat het
dan echt gebeuren! Samen met
Karen Leupen van Katan tentverhuur & Outdoor nodigen we alle
enthousiaste tipi-kampeerders in Nederland, maar wie weet ook
daarbuiten, uit om in het weekend van 29 september/1 oktober hun
tipi op te zetten op camping De Kluft in Ossenzijl. We willen een
weekend door en voor alle tipi-kampeerders waarbij de deelnemers
het programma bepalen. We denken aan diverse workshops, zoals het
maken van vuur en koken op houtvuur, maar niet aan sjamanistische
activiteiten. Verder zijn we nieuwsgierig naar alle leuke dingen die bij
het tipi-kamperen horen, zoals kachels, tentdecoraties, kortom alle
snufjes die het tipi-kamperen juist zo aangenaam maken. Uitwisselen
van ervaringen en gewoon gezellig samenzijn, dat is wat we met dit
weekend beogen. In de Weerribben kan je ook fantastisch kanovaren.
Kano’s zijn eventueel te huur op de camping. We vragen een bijdrage
in de organisatie-kosten van 5 Euro per tipi. Kosten voor de camping
moeten door de deelnemers zelf worden voldaan.

Nieuws
Potjies
De nieuwe zending potjies is
binnen. Alle soorten en
maten zijn weer leverbaar.

Rendiervellen
Nu ook ruime sortering
rendiervellen met
siliconenrug.
Kruidenmix voor
potjiekos
Ze zijn er weer, de heerlijke
kruiden met recepten voor
voor de meest verrukkelijke
potjiekos.
Tipicamp
Een treffen door en voor
alle tipi-kampeerders in
Nederland en daarbuiten.

Agenda
9-10 september
Openkanotreffen, Camping
de Kluft te Ossenzijl
24 september
Veluwe Rally
Recreatiegebied Rhederlaag
29 september – 1
oktober
Tipicamp, Camping de Kluft
te Ossenzijl

Workshop potjiekos
Tijdens het tipicamp houdt
MOOSECAMP op zaterdagmiddag
een workshop potjiekos koken.
Deelnemers kunnen zich van te
voren opgeven, net als mensen die
alleen mee willen eten. Opgave
voor 28 september.
Kosten 12,50 p.p.

Andere leuke weekends
Als je van kanoën houdt, mag je de Veluwe Rally niet missen. Altijd in
het laatste volledige weekend in september (dus de week voor het
tipicamp) wordt deze prestatietocht over 30, 50 en 100 km gehouden
op de IJssel. Beginpunt is in Rhederlaag bij Arnhem. Op zaterdag
zullen we onze kookkunsten met de potjies vertonen. Op zondag vaart
Susan de 50 km en Bart is actief in de organisatie en maakt op de
strekdam bij Rhederlaag foto’s van alle deelnemers. Vorig jaar was
een beeld van de peddelaars te zien op het journaal bij
Helga van Leur!

Adressen en links
MOOSECAMP,
buitengewoonkamperen
Susan Luijt en
Bart Eefting
Mondriaanlaan 83
6708 NK Wageningen
tel. 0317-413245
www.MOOSECAMP.nl
susan@moosecamp.nl
bart@moosecamp.nl
Tipicamp
Vind al het nieuws op:
www.tipicamp.nl
Camping de Kluft in
Ossenzijl
Hoogeweg 26
8376 EM Ossenzijl
0561-477370
www.dekluft.nl
Katan tentverhuur &
Outdoor
www.katanoutdoor.nl

Nu voor het derde achtereenvolgende jaar, vindt op 8 en 9 september
het Openkanotreffen plaats in Ossenzijl. Een evenement dat jaarlijks
een steeds groter aantal deelnemers kent. Kijk op de site voor meer
informatie.
Heb je vragen? Mail ons gerust.
Bellen kan ook, maar dan in de
avonduren.
met buitengewonekampeergroet
van het MOOSECAMP-team
Bart Eefting
Susan Luijt

Openkanotreffen
www.openkanotreffen.nl
Veluwe Rally
www.veluwerally.nl
foto’s:
Bart Eefting
Susan Luijt

