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Official Tentipi Shop
Het heeft even geduurd, maar hier is hij dan: de eerste nieuwsbrief
van 2007. Sinds 1 januari mogen we ons Offical Tentipi Shop noemen.
Zelf kamperen we al een aantal jaren in een Tentipi Varrie CP 5 en we
zijn erg verknocht geraakt aan deze tipi. In maart is onze eerste
bestelling uit Zweden binnen
gekomen. We hebben nu Varries
CP 7 en 9 op voorraad en ook de
Nibba’s 5 en 7 met binnentent.
We waren heel benieuwd naar de
Nibba die we meteen hebben
opgezet. En hij is mooi!
Bovendien snel op te zetten met
maar 8 haringen, ruim,
stahoogte, licht van gewicht en
op te vouwen tot een klein pakketje. De ideale trekkerstent. Voor
kano-, fiets- en motorkampeerders. Wil je de tenten eens opgezet
zien? Dat kan: kom naar een van onze Tentipi tentenshows op 24
maart of 2e paasdag. Kan je niet naar de tentenshow komen? Mail of
bel ons even en we maken een afspraak om samen met jou een tent
op te zetten.
Tentipi tentenshow 2e Paasdag
SVR-Camping en Tuinterras het Binnenveld is een kleine, gezellige
camping in het Binnenveld in Buurtschap de Kraats bij Bennekom. Hier
zullen we op 2e paasdag de Tentipi Varries CP en de Nibba’s opzetten.
We nemen ook de rendiervellen, potjies, kruiden, tarpen, Muurikka’s
en nog veel meer buitengewonekampeerartikelen mee.
Tipikampen

Het eerste en enige echte tipicamp
in september 2006 was een groot
succes: meer dan 25 tipi-tenten
stonden aan het water op camping
De Kluft in Ossenzijl. Gezellig,
ongedwongen en ook leerzaam.
Deelnemers konden kanovaren,
potjiekos maken, leren vliegvissen
of op de Ray Mears manier vuur
maken. Leuk dat er ook veel
kinderen waren. Een logisch
vervolg op het najaarskamp was het wintertipicamp in februari. En we
hadden geluk: we konden onze tipi’s op het licht besneeuwde terrein
van de Paasheuvel in Vierhouten opzetten. Bijna alle tenten waren
voorzien van een houtkachel en vrolijke rookpluimen kwamen uit de
schoorstenen die uit de tipi’s staken. Rob en Janine van The Fire
Within namen hun Giant Hat Kata mee. De hele groep vond hier een
gezellig en warm onderkomen voor de workshops en de gezamenlijke
maaltijd op zaterdagavond. De data voor de volgende tipicamps staan
al weer vast: 5-6-7 oktober 2007 en 8-9-10 februari 2008.

Nieuws
MOOSECAMP website
De website is helemaal
vernieuwd!
Tentipi
Vind alle informatie (in het
Nederlands) over de Tentipi
producten op onze website
Muurikka
Uit Finland komen de mooie
schalen voor koken op
houtvuur
Potjies
Nieuwe voorraad grote
potten: nummer 4 en
nummer 8!
Rendiervellen
Nieuwe voorraad
rendiervellen met en zonder
siliconencoating
Kruidenmix voor
potjiekos
Nu met originele Afrikaanse
tekst!

Agenda
Maart
24 maart
Tentipi tentenshow in Ingen
April
2e Paasdag (9 april)
Tentipi tentenshow in
Bennekom op SVR-camping
Het Binnenland
Mei
17 t/m 20 mei
Internationaal
Kanosymposium
Oost-Maarland

Nieuwe MOOSECAMP producten
Voor in de tent hebben we nu 6
modellen tentkachels. Natuurlijk de
kachel van Tentipi. En daarnaast 5
modellen Zweedse houtkachels
met RVS-telescopische
kachelpijp.
Beigekleurige katoenen tarpen
(3,7 x 3,7) hebben we van het
merk Bo-Camp. Deze passen goed
bij de Tentipi Varrie CP.
Van Muurika uit Finland zijn de metalen kookschalen voor koken op
houtvuur. We hebben 2 modellen: de picknick Muurikka met mooie tas
en het grote 50 cm model.
Kijk op de MOOSECAMP website bij producten voor alle informatie.
Binnenkort worden nieuwe MOOSECAMP activiteiten gepland.
Houd onze agenda in de gaten.
Heb je vragen? Mail ons gerust. Bellen kan natuurlijk ook.
met buitengewonekampeergroet
van het MOOSECAMP-team
Bart Eefting
Susan Luijt

Adressen en links
MOOSECAMP,
buitengewoonkamperen
Susan Luijt en
Bart Eefting
Mondriaanlaan 83
6708 NK Wageningen
tel. 0317-413245
tel. 06-49816117
www.MOOSECAMP.nl
susan@moosecamp.nl
bart@moosecamp.nl

Tipicamp
Vind al het nieuws op:
www.tipicamp.nl

SVR-Camping en
Tuinterras
Het Binnenland
Buurtschap de Kraats
Zwartesteeg 1
6721 NA Bennekom
tel. 0318-415048
www.hetbinnenland.nl

