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Vakantietijd
Voor de meesten van ons is de vakantietijd aangebroken. De campings in
binnen- en buitenland zullen verrijkt zijn met nieuwe, mooie tenten van
Tentipi! In Nederland beleven we een
natte zomer. Tentipi heeft in zijn
programma een droograil voor de
natte kleding en natuurlijk voor het
vakantie wasje.
Handig: je natte goed hangt in de nok
van je tipi en is droog in een wip. De
droograil set is verkrijgbaar in 3
maten: voor de 5, 7 en 9.
De prijzen zijn respectievelijk € 95,- , € 100,- en € 105,-

Workshop atelier Vidda

Marieke Nooij maakt de prachtigste
sieraden van rendierleer en verzilverd
tindraad. Je kent ze misschien van
onze website. Je kan nu zelf ook zo’n
mooie armband maken. Op
zaterdagmiddag
4 augustus geeft Marieke een
Workshop op SVR-camping “het
Binnenland” in Bennekom. De kosten
zijn slechts € 15,- p/p. Alle benodigdheden, gebruik van materialen en een
beschrijving zijn inbegrepen. Je kan je aanmelden via
sieraden@MOOSECAMP.nl. Het aantal deelnemers is beperkt tot 8.

AGENDA
Tentipi tentenshows:
SVR-camping
“Het Binnenland” in Bennekom
altijd op zaterdag
4 augustus: 12.00 – 16.00 u.
18 augustus: 12.00 – 16.00 u.
25 augustus: 12.00 – 16.00 u.
Demo ook mogelijk op
afspraak!
Workshop Atelier Vidda:
SVR-Camping
“Het Binnenland” in Bennekom
4 augustus: 13.30 – 16.00 u
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

Bakpotjies
Nieuw in het MOOSECAMPassortiment zijn de Zuidafrikaanse
bakpotjies. Deze gietijzeren
potten zijn niet zo rondbuikig als
de potjies die we ook verkopen. Ze
zijn ook minder diep en daardoor
geschikter voor het bakken van
bijvoorbeeld brood en cakes.
Recepten vind je op onze website.
Maat 10 (3 liter) kost € 40,- en
maat 12 (5 liter) kost € 50,-.

Wintertipicamp:
8 t/m 10 februari 2008

Fireboxes
MOOSECAMP heeft sinds kort de fireboxes van Tentipi. Practisch als je op
open vuur wilt koken. In een aantal landen (Canada en de Verenigde
Staten bijvoorbeeld) is in natuurgebieden open vuur verboden.
Een vuurtje in een firebox is wel toegestaan. Ook in je tipi kan je deze
fireboxes gebruiken. Ze zijn na gebruik weer gemakkelijk uit elkaar te
nemen en op te bergen in een canvas zak.

De fireboxes zijn verkrijgbaar in 2 maten:
Frebox Max 48x32x20,5cm, pakmaat 4,5x20,5x48cm – 3700 gr. – € 90,– canvas zak € 20
Firebox Mini 30x20x11,5cm, pakmaat 4x11,5x20cm – 1200 gr. – € 60,– canvas zak € 18,Waarschuwing!!
Wees altijd voorzichtig met vuur in de tent. MOOSECAMP is niet
aansprakelijk voor ongeluken met fireboxes of tentkachels. Hoewel onze
telescopische RVS-kachelpijp voorzien is van een vonkenvanger, kunnen
we niet uitsluiten dat een vonkje toch door de pijp omhoog schiet en op
het tentdoek komt. Advies: gebruik geen papier en stook uitsluitend droog
hout. Naaldhout geeft de meeste kans op vonken.
Rendiervellen
Vorige week hebben we een zending prachtige rendiervellen binnen
gekregen. Ze zijn in de mooiste kleurschakeringen van donkerbruin tot
bijna sneeuwwit. Een voorproefje vind je op onze site bij producten. Als je
de gelukkige bezitter van zo’n mooi vel wilt zijn, dan kan je het beste eens
langs komen. Bel ons wel eerst even, want we zijn niet altijd thuis.

Adressen en links
SVR-Camping, Tuinterras
en Pensionstal
“het Binnenland”
Mart & Marry van den Berg
Zwartesteeg 1
6721 NA Bennekom
www.hetbinnenland.nl
Openkanotreffen
www.openkanotreffen.nl
Veluwerally
www.veluwerally.nl
Tipicamp
Vind al het nieuws op:
www.tipicamp.nl

Activiteiten
In augustus hebben we op de zaterdagmiddagen nog 3
Tentipi-tentenshows gepland (4, 18 en 25 augustus).
Zoals gebruikelijk op SVR-camping “Het Binnenland” in Bennekom.
In het weekend van 8 en 9 september komen openkanovaarders bij elkaar
tijdens het 3e Openkanotreffen in Ossenzijl.
Op 30 september zien we alle kanovaarders natuurlijk in Giesbeek tijdens
de Veluwerally. Op 29 september is iedereen al welkom om het 30-jarig
bestaan van dit festijn te vieren.
En tijdens het eerste weekend van oktober zien tipikampeers uit
Nederland en daarbuiten elkaar tijdens het tipicamp in Ossenzijl
(Weerribben)!

MOOSECAMP,
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