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Open Dag MOOSEtuin
Eindelijk is het zo ver: de MOOSEtuin gaat open! We hebben de laatste
maanden hard gewerkt aan onze showroom. Een aantal dingen zijn nog
”under construction”. Aan jullie te ontdekken wat er
nog moet gebeuren! Je kunt ook kennis maken met
onze nieuwe medewerkster: Annette van Dalen. Zij
heeft jarenlange ervaring in de modebranche en zal zich
voornamelijk bezig gaan houden met de verkoop van de
Noorse DALE truien. Jullie zijn van harte welkom op
onze Open Dag op 8 maart van
12 tot 20 uur. Het adres is
Lorentzstraat 4-7 in Ede
(industrieterrein Frankeneng,
gemakkelijk te bereiken vanaf
de A30 of A12)). We serveren drankjes en
Scandinavische hapjes en voor iedereen is er een
presentje.
Annette van Dale

Dale of Norway
Dale of Norway heeft een unieke technologie ontwikkeld die wollen truien
water- en vuilfstotend maakt. Gecombineerd met een windstoppermembraan
van Gore heb je een kledingstuk dat je in weer en wind kan dragen. Deze
stijlvolle truien in de prachtigste patronen en kleurencombinaties zijn nu
verkrijgbaar in onze MOOSEtuin.

AGENDA
Open Dag MOOSEtuin:
Zaterdag 8 maart 2008
12.00 – 20.00 uur
Lorentzstraat 4-7
6716AD EDE
Tentenshow:
Zaterdag 15 maart 2008
12.00 – 16.00 uur
SVR-camping
“Het Binnenland” in
Bennekom
Paas-tentenshow:
Maandag 24 maart 2008
12.00 – 18.00 uur
SVR-camping
“Het Binnenland” in
Bennekom
Workshop Sami sieraden:
Vrijdag 29 maart 2008
19.30 – 22.00 uur
in de MOOSEtuin in Ede

Tentenshows en Paasshow
Zaterdag 15 maart en Paasmaandag 24 maart zijn er weer tentenshows 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 warme chocolademelk.
Op tweede Paasdag zetten we ook onze grote Kungsörnen en brandt het vuur
in de Finnmarksgrill. We zorgen voor lekkere hapjes en drankjes.
Op 19 en 20 april staan we als vanouds op de ANWB kampeerdagen op een
nieuwe locatie: Recreatiegebied Ouderkerkerplas, Ouderkerk aan de Amstel
(bij Amsterdam). Je kunt ons daar gemakkelijk vinden: we staan bij onze
Giant Hat Kata.

ANWB-kampeerdagen:
Zaterdag 19 en
zondag 20 april 2008
van 10.00 – 17.00 uur
Ouderkerkerplas
Gratis toegang
Tentipi demo’s:
Altijd mogelijk op afspraak

Workshop Sami sieraden maken
Sami armbanden zijn hot! In de laatste uitgave van Marie Claire showt Zofia
Moreno deze mooie sieraden. Hollywood sterren zijn ook al gesignaleerd met
armbanden gemaakt van rendierleer en verzilverd tindraad. Je kan nu zelf
zo’n uniek sieraad maken, want Marieke Nooij geeft op vrijdagavond, 28
maart van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur een workshop Sami sieraden maken
in onze MOOSEtuin. Je maakt een armband met kralen erin verwerkt. Je
kunt uit diverse kleuren rendierleer kiezen met ton sur ton kralen. De
kleuren zijn: zwart, bruin, blauw en rood. De kosten komen op € 20,00 p/p.
Dit is inclusief alle benodigde materialen, koffie, thee en een Scandinavisch
lekkernij! Aantal deelnemers: min. 4 en max. 8. Wil je meedoen dan graag
van tevoren inschrijven en opgeven welke kleur je wilt.
Stuur een mail naar Marieke: atvidda@planet.nl

Wintertipicamp
Het was weer een fantastisch mooi weekend van 8 t/m 10 februari:
schitterend weer, 's nachts een beetje nachtvorst en overdag een zonnetje en
temperaturen tot 15 graden! We hadden een record aantal deelnemers:
19 kinderen, 61 volwassenen en 8 honden. Met zijn allen bevolkten we 31
tipi's. En ook dat was een record. Met de Giant Hat Kata en zijn kleinere
broertje de Kungsörnen meegerekend, stonden er dus 33 tipi's op het terrein.
Er werden door en voor de tipikampeerders vele activiteiten en workshops
aangeboden: o.a. jongleren, boogschieten, schieten met de blaaspijp, een
vogelexcursie, peddelen op de hei (nordic walking), koken op houtvuur, Sami
sieraden maken, werken met kaart en kompas, pannenkoeken en pofferjes
bakken boven het houtvuur, het zoeken van een schat met behulp van een
gps (geocache), nordic walken met de hond , kanoën op de vijver en wie na
al deze activiteiten nog wat energie kwijt moest, mocht helpen met het
afbreken van de Giant Hat Kata of de Kungsörnen. Alles in de sfeer van: alles
mag maar niets hoeft. Kijk voor een impressie op: www.tipicamp.nl
Iedereen heel erg bedankt voor het welslagen van dit wintertipicamp. We
hopen jullie allemaal weer te zien in het weekend van 10-11-12 oktober 2008
bij het najaarstipicamp op de Kluft in Ossenzijl.

Adressen en links
MOOSEtuin
Bezoekadres en showroom
van MOOSECAMP
Lorentzstraat 4-7
6716 AD EDE
Meestal zijn we aanwezig,
maar wil je niet voor een
dichte deur staan, bel dan
eerst 06-46182167
SVR-Camping, Tuinterras
en Pensionstal
“het Binnenland”
Mart & Marry van den Berg
Zwartesteeg 1
6721 NA Bennekom
www.hetbinnenland.nl
ANWB kampeerdagen
(http://www.anwb.nl/publishe
d/anwbcms/content/pagina/
kamperen/anwbkampeerdagen/kampeerdag
en-2008.nl.html)
Recreatiegebied
Ouderkerkerplas
Middenweg, Ouderkerk a/d
Amstel.
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@MOOSECAMP.nl
bart@MOOSECAMP.nl

