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Activiteiten
Zaterdag 15 december MOOSECAMP Kerstmarkt.
We hebben een prachtig seizoen achter de rug met heel veel
activiteiten. Zo was er in september het openkanotreffen in de
Weerribben, gevolgd door de jubileumeditie van de Veluwerally later
die maand. Tijdens dat laatste evenement hebben we voor het eerst
onze Giant Hat Kata opgezet. Met een kampvuur in de finmarkgrill in
de tent was het een sfeervol
middelpunt. We verhuren deze tent
trouwens voor allerlei evenementen,
tuinfeesten, verjaardagspartijen etc.
Daarnaast hebben we ook een Little Hat,
het kleinere broertje en een
Kungsörnen. Als we deze 3 tenten
opzetten, hebben we een accommodatie
voor 80 – 120 personen!
Tipikampen
In oktober volgde het tipicamp. Dit keer o.a. met een workshop Sami
sieraden maken (Marieke Nooij –
Atelier Vidda) en houten lepels snijden
(Jan-Harm ter Brugge – Hout van
Bomen). Het wintertipicamp staat
gepland van 8 t/m 11 februari 2007.
Wederom in Vierhouten op camping de
Paasheuvel. Koud? Welnee, we hebben
MOOSECAMP houtkachels voor in de
tent en ook fireboxes van Tentipi.
Nieuwe producten
MOOSECAMP heeft weer een aantal nieuwe bijzondere kampeerartikelen uit Scandinavië. Zo zijn er uit Finland de MUURIKKA’s (58
cm), de prachtige metalen schalen om te bakken en braaien boven een
kampvuur. Voor wie deze schalen te groot zijn, hebben we de
MUURIKKA’s ook in een picknickuitvoering met lange uitklapbare steel.
Voor beide MUURIKKA’s hebben we mooie opbergtassen van cordura.
Heel blij zijn we met de prachtige handgesmede bijlen van Gränsfors.
We hebben een mooie serie op voorraad. Vooral het minibijltje is
een waar kunststukje smeedwerk: een hebbeding. Nieuw zijn ook
de Noorse truien, vesten, mutsen en plaids van het Noorse merk
Dale. Het KUBB-spel dat oorspronkelijk van het eiland Gotland
komt, wint aan populariteit in Nederland. We hebben het voor
jullie. Bart is vast van plan volgend jaar een weekend te
organiseren waar gestreden gaat worden om de MOOSECAMPKUBB-trofee!

AGENDA
MOOSECAMP Kerstmarkt:
Zaterdag 15 december 2007
11.00 – 18.00 uur
SVR-camping
“Het Binnenland” in Bennekom
Wintertipicamp:
Vrijdag 8 t/m
Zondag 10 februari 2008
Tentipi demo’s:
Altijd mogelijk op afspraak

NIEUWE PRODUCTEN:
Gränsfors bijlen: € 65,- – 105,Muurikka picknick koekenpan
met cordura tas: € 40,Muurikka 58 cm: € 90,Bijbehorende
cordura tas: € 20,KUBB-spel: € 29,50
Zie voor overige producten de
website.

MOOSECAMP Kerstmarkt – zaterdag 15 december
We toveren onze vertrouwde locatie op SVR-camping het Binnenland
in Bennekom om tot een sfeervolle kerstmarkt. Het kampvuur en de
houtkachel brandt. We serveren Zweedse Glögg, chocolademelk en
natuurlijk Pepparkakor. Marieke Nooij (Atelier Vidda) laat zien hoe je
de mooiste Sami sieraden maakt van rendierleer en verzilverd
tindraad. De armbanden en halssieraden zijn natuurlijk ook te koop
net als de prachtige Kaffepåse (leren zakjes om de grofgemalen koffie
mee te nemen). Lidy Nooij maakt sjaals, hoeden, tassen, sieraden en
objecten van vilt. Wanneer je schapenwol met warm water en zeep
bewerkt, haken de wolvezels in elkaar en krimpen dan tot een stevig
soort textiel. Het vilten met wol combineert ze met allerlei stoffen en
vezels van zijde, katoen en linnen. In haar werk gebruikt
ze fabrieksmatig gekleurde wol maar ook verft ze de wol en stoffen
zelf. Hierbij ontstaan de mooiste kleurencombinaties. De sjaals zijn
over het algemeen fijn en teer, de hoeden en tassen zijn van steviger
vilt gemaakt. De tassen zijn veelal gecombineerd met leer. Dit alles
wordt door Lidy Nooij met de hand vervaardigd.

Fijne feestdagen en een buitengewoon mooi kampeerjaar
Bart en Susan

Adressen en links
SVR-Camping, Tuinterras
en Pensionstal
“het Binnenland”
Mart & Marry van den Berg
Zwartesteeg 1
6721 NA Bennekom
www.hetbinnenland.nl
Tipicamp
Vind al het nieuws op:
www.tipicamp.nl
Camping De Paasheuvel
(wintertipicamp)
't Frusselt 30
8076 RE Vierhouten
www.paasheuvel.nl
MOOSECAMP,
buitengewoonkamperen
Susan Luijt en
Bart Eefting
Mondriaanlaan 83
6708 NK Wageningen
tel. 0317-413245
www.MOOSECAMP.nl
susan@MOOSECAMP.nl
bart@MOOSECAMP.nl

