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Wintertentenshow
Zaterdag 19 januari van 12-00 – 16.00 uur is er weer een tentenshow
van Tentipi-tenten op de vertrouwde locatie in Bennekom: SVR-camping
het Binnenland, Zwartesteeg 1. De houtkachel in de Varrie 9 brandt en
we hebben weer Zweedse Glögg en warme chocolademelk.

AGENDA
Tentenshow:
Zaterdag 19 januari 2008
12.00 – 18.00 uur
SVR-camping
“Het Binnenland” in
Bennekom
Wintertipicamp:
Vrijdag 8 t/m
Zondag 10 februari 2008

Winterkamperen
Het wintertipicamp staat voor de deur: 8 t/m 10 februari zijn we op
camping de Paasheuvel in Vierhouten. Net als vorig jaar zullen we een
Giant Hat Kata opzetten.
De open vuurplaats in de grote tent zorgt voor gezellige warmte.
Deelnemers bepalen het programma waarbij we denken aan diverse
workshops, zoals het maken van vuur, het koken op houtvuur, gpswandelen, nordic walking, het maken van sieraden van rendierleer en
verzilverd tindraad. Maar ook: hoe richt ik mijn tipi in voor de winter?
Zaken die aan de orde kunnen komen zijn: tentkachels, houtgestookt en
van groot tot klein, verlichting, kleding, slaapzakken etc. Kortom alle
dingen die het winterkamperen veraangenamen. Voor wie wil is er
zaterdagavond is er een gezamenlijke maaltijd bereid in de grote potjies
(Zuidafrikaanse gietijzeren potten). Graag van te voren even opgeven
als je mee wilt eten. Kijk voor verdere informatie op de site:
www.tipicamp.nl.
Als je wilt komen, stuur ons dan een mailtje, zodat we weten op hoeveel
deelnemers we ongeveer kunnen rekenen.

Tentipi demo’s:
Altijd mogelijk op afspraak

MOOSEtuin
Moosecamp groeide in 2007 een beetje uit zijn jasje. De huiskamer
raakte steeds voller: tenten onder de tafel, gietijzeren potjies in de serre
en rendiervellen voor de piano….
Sinds enige tijd hebben we nu een magazijn in Ede waar we binnenkort
ook onze MOOSEtuin openen. Een multifunctionele ruimte waar we de
MOOSECAMP-producten kunnen laten zien en ook de tenten op kunnen
zetten. We blijven gewoon doorgaan met onze tentenshows in
Bennekom en op nog nader aan te kondigen locaties in het land.
Immers: kamperen doe je buiten! De MOOSEtuin gaan we ook
gebruiken voor diverse workshops, lezingen etc. Plannen genoeg. We
zijn nog volop aan het bouwen en inrichten. We gaan de MOOSEtuin
zeker feestelijk openen. We houden jullie op de hoogte.

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

