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Voorjaarskriebels
Het lijkt wel of ieder jaar het kampeerseizoen vroeger van start gaat.
Maar wat wil je ook met temperaturen van 20 graden
midden in de maand april. ’s Avonds koelt het nog
behoorlijk af en dan is zo’n houtkacheltje in je tent
heel aangenaam om kou en klamheid te verdrijven.
De prototype van de telescopische kachelpijp die Bart
ontwierp is geperfectioneerd. De vonkenvanger is wat
langer geworden, de extra mantel om de pijp bij de
tentdoorvoer is iets minder groot en de
bevestigingsboutjes zijn wat robuuster. Hij is nu
helemaal zoals we hem willen hebben.
Nieuwe tent van Tentipi: de Gaise
Een grote, ruime, stabiele en gemakkelijk op te zetten 1 stoks
tipi met polyesterkatoenen doek. Het model is gebaseerd op de
bekende Varrie, maar heeft in plaats van 8 nu 16 vlakken.

Nieuws
Tentipi
De GAISE, een nieuwe tent,
gebaseerd op de Varrie,
maar nu met een diameter
van 6 meter.
Kampeerstoelen
Byer of Maine, het
exclusieve Amerikaanse
merk met prachtige
kampeerstoeltjes in 2
maten en vele kleuren.
Sieraden van tindraad en
rendierleer
Marieke Nooij maakt de
mooiste sieraden in de Sami
traditie.

Agenda

De diameter is 6 meter en de hoogte 3,6
meter. De complete tent weegt 19,9 kg en
wordt geleverd in een tas die ook als rugzak
kan worden gedragen.
De Gaise biedt slaapruimte aan maar liefst 15
personen (zegt Tentipi). Volgens ons is dat wel
een beetje kuddeslapen, maar theoretisch moet
het kunnen….

Gränsfors bijlen
Binnenkort leveren we ook de prachtige handgesmede bijlen van het
Zweedse merk Gränsfors. Meer weten? Stuur ons een e-mail.

ANWB Kampeer- en
vakantiedagen in
Spaarnwoude
21 en 22 april
www.anwb.nl
Tentipi tentenshows in
Ingen (Betuwe)
zondag 29 april
zondag 6 mei
zaterdag 2 juni
zondag 17 juni
zaterdag 30 juni
mail ons voor tijdstip en
locatie
Plassenschap Loosdrecht
50 jaar
Recreatieterrein
De Strook in Tienhoven
zondag 13 mei

Kampeerstoelen
We hebben er lang naar gezocht, maar we denken dat we ze hebben
gevonden: de ideale kampeerstoel! Het Amerikaanse merk Byer of
Maine maakt prachtige houten stoeltjes met een heerlijke zit. En dat
deze stoeltje lekker zitten, bleek wel tijdens onze tentenshow op 2e
Paasdag. De stoelen zijn
gemakkelijk uit elkaar te
nemen en plat op te bergen.
We hebben ze in 2 maten en in
heel veel kleuren. Ook hebben
we de bijpassende
klaptafeltjes. Prijzen van 44,95
– 55,95 Euro per stuk. Alle
modellen staan op onze
website.
Sieraden naar Sami traditie
Marieke Nooij, we kennen haar van de tipicamps, maakt prachtige
sieraden met o.a. rendierleer, rendierhoorn en verzilverd tindraad.
Foto’s van de armbanden en halssierraden staan op onze website. Je
kan ze bij ons bestellen. Is een
sieraad verkocht? Geen nood:
Marieke maakt ook op bestelling.
Wel even je polsomtrek
doorgeven! Wil je zelf zo’n mooi
sieraad maken? Dat kan, want
Marieke geeft ook workshops.

Agenda - vervolg
Openkanotreffen,
Camping de Kluft in
Ossenzijl
8 & 9 september
Veluwe Rally,
recreatiegebied
Rhederlaag
30 september
Tipicamp nazomer:
Camping De Kluft in
Ossenzijl
5 t/m 7 oktober

Adressen en links

ANWB kampeer- en
vakantiedagen
Het weekend van 21 en 22 april
van 10.00 – 17.00 uur staan we weer op de ANWB-beurs in
Spaarnwoude met de Varries 5, 7 en 9, de Nibba’s 5 en 7 en ook de
nieuwe Gaise. We nemen ook de tentkachels mee. Heb je speciale
wensen, laat het ons even weten. De toegang tot de beurs is gratis.
Parkeren kost 6 Euro.

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

Heb je vragen? Mail ons gerust. Bellen kan ook, maar dan het liefst in
de avonduren of in het weekend.

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

met buitengewonekampeergroet
van het MOOSECAMP-team
Bart Eefting
Susan Luijt

