jaargang 2 – nummer 3 –juni 2007
Tentipi tentenshows
Regelmatig hebben we onze tentenshows op een aantal mooie locaties
in Nederland. Zo waren we te gast op het erf van Annet en Doef in
Ingen, op SVR-camping het Binnenland in Bennekom, op de ANWB
kampeerdagen in Spaarnwoude en bij de feestelijke viering van 25
jaar Plassenschap Loosdrecht op de Strook. Maar het mooist was toch
wel de Superrally 2007 in
Bussloo. Een evenement waar
13.000 Harley Davidson bikers uit
heel Europa 5 dagen bij elkaar
kwamen. Een feest van zien en
gezien worden, vrienden
ontmoeten, feestvieren en vooral
motorrijden. De Tentipi-tenten en
ook de kachels stonden zeer in de
belangstelling.

Atelier Vidda
Marieke de Nooij was met haar prachtige
sieraden van rendierleer en tindraad 2
dagen bij ons in de stand. Speciaal voor de
HD-bikers had ze een set stoere armbanden
gemaakt. Marieke maakt trouwens ook
sieraden op bestelling. Ze heeft zelfs een
halsband voor een hazewindhond gemaakt.
Kijk eens op onze site voor ideeën.
Tarp
Een tarp is van onschatbare waarde bij regen of felle zon. Wij spannen
hem soms tegen de tent aan, zodat je bij regen een droge inloop hebt.
Maar de tarp kan ook heel goed los staan. Onze zandkleurige,
katoenen tarp meet 3,70 x 3,70 m. Groot genoeg om als afdak te
dienen boven een bijvoorbeeld een robuuste picknicktafel. De tarp
wordt geleverd met 2 stalen stokken, een set haringen en voldoende
koord om te spannen. De tarp kost 85 Euro. We kunnen ook
verzenden. Dan komen er 6,20 Euro aan verzendkosten bij.

Agenda
Total Outdoor Challenge
Ermerstrand bij Emmen
9 en 10 juni
toegang 5 Euro p.p.
We hebben een beperkt
aantal vrijkaarten!
Tentipi tentenshows op
SVR-camping het
Binnenland in Bennekom
17 juni: 12.00 – 16.00 u.
30 juni: 12.00 – 16.00 u.
mail ons voor een
routebeschrijving
Demo ook mogelijk op
afspraak!

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
Wintertipicamp:
8 t/m 10 februari 2008

Total Outdoor Challenge
Zaterdag 9 en zondag 10 juni van 10.00 tot 18.00 uur is MOOSECAMP
op Recreatiepark Ermerstrand bij Emmen.
Hier vindt een Outdoor Lifestylebeurs (zo noemt de organisatie het)
plaats. Op deze beurs zullen allerlei aanbieders van outdoorproducten
in de breedste zin van het woord aanwezig zijn om hun
producten/diensten te presenteren. Daarnaast is er ruimte voor
clubs/verenigingen om zich aan het grote publiek te laten zien.
Activiteiten:
De NK Challenge (trial in de meest extreme vorm), clinic nordic
walking, demonstratie Dakar truck, presentatie van dakarteams,
motorstunts van Chaos FMX, amfibievoertuigen, clinic/demo klimmen
en afdalen, wakeboardstunts, duikdemonstraties, tentenshow,
paintball-oefeningen, verschillende demo’s en clinics verzorgd door de
Koninklijke Landmacht, karpervisshow, handboogschieten, bushtrail,
opstapmomenten op KTM motoren, instapmomenten bij ervaren 4x4
rijders, probeermomenten in een 4x4 op het strandparcours en nog
veel meer!!
Ook aan de kinderen is gedacht, zij kunnen zich naar hartelust
uitleven op bijvoorbeeld: miniquads, bushtrail, luchtkussens,
gigaglijbaan, trampolines en nog veel meer!
Entreeprijs € 5,- p.p. (vanaf 7 jaar). We hebben een beperkt aantal
vrijkaarten voor de liefhebbers!

Heb je vragen? Wil je een tent opgezet zien, maar ben je verhinderd
naar een van onze tentenshows komen? We maken graag een
afspraak met je. In het weekend, ’s avonds, door de week.
Er is van alles mogelijk. Mail ons gerust.
Met buitengewonekampeergroet
van het MOOSECAMP-team
Bart Eefting
Susan Luijt

Adressen en links
Total Outdoor Challenge
Ermerstand, Erm bij Emmen
www.ermerstrand.nl

SVR-Camping,
Tuinterras en Pensionstal
Mart & Marry v.d. Berg
Zwartesteeg 1
6721 NA Bennekom
www.hetbinnenland.nl
Tipicamp
Vind al het nieuws op:
www.tipicamp.nl
MOOSECAMP,
buitengewoonkamperen
Susan Luijt en
Bart Eefting
Mondriaanlaan 83
6708 NK Wageningen
tel. 0317-413245
www.MOOSECAMP.nl
susan@MOOSECAMPnl
bart@MOOSECAMP.nl

