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Nieuwe namen voor de Tentipi-tenten
Tentipi heeft ons dit jaar verrast met een nieuwe slogan: Embrace the
elements…Hoe vertaal je dat nu? Omarm de elementen? Een element is
in het Zweeds een electrische
verwarming. Maar dat zullen ze toch
niet bedoelen: pak de verwarming
vast?
Maar alle gekheid op een stokje: in een
Tentipi-tent kan je de 4 elementen
goed trotseren. Wij hebben dit in april ervaren tijdens ons Lapland
avontuur. We sliepen bij -10° C in een Varrie 9 met houtkachel. Geen
grondzeil, maar een paar heerlijk warme en isolerende rendierhuiden
waren ons tenttapijt. Zo op de sneeuw!
De tenten hebben meteen ook nieuwe namen gekregen.
De 1-stokstenten en de traditionele katas zijn
genoemd naar (half)edelstenen, de grote tenten
naar wolkenformaties.
De Varrie heet nu bijvoorbeeld Safir en de Nibba is
de Zirkon. Giant Hat Kata werd Stratus 72 en
Kungsörnen Cirrus 40. Het blijft nog even wennen.
De Tentipi catalogus is ook helemaal vernieuwd. Je
kan hem downloaden vanaf onze website.
Tentipiverhuur
Sinds vorig jaar is MOOSECAMP in het
bezit van een aantal grote tenten die we
ook verhuren. Het zijn de Stratus 72, de
Cirrus 40 en de Nimbus 16. Prachtige
tenten voor wie een bijzonder
onderkomen zoekt voor zijn feest. In de
tent hangen we olielampen of sfeervolle
kroonluchters en de finmarkgril zorgt
voor een sfeervol vuur waarop ook nog
gekookt kan worden! Informeer eens naar de mogelijkheden.
Harvest Fair in de Wouwse Plantage
Van 5 t/m/ 8 juni is MOOSECAMP op de Harvest Fair in de Wouwse
Plantage (bij Bergen op Zoom). Er zijn bijna 100 standhouders op dit
prachtige landgoed. Wij staan er ook met alle tenten, zowel de grote als
de kleine. www.harvestfair.nl
We gaan natuurlijk door met onze tentenshows op SVR-camping het
Binnenland in Bennekom en ook in onze overdekte MOOSEtuin in Ede.
Zie hiervoor de agenda.
Een tent zien op een
tijdstip dat jou het beste
uitkomt? Bel ons even
en we maken een
afspraak!

AGENDA
Harvest Fair
5 t/m 8 juni
Plantage Centrum 1
4725 SR Wouwse Plantage
Tentenshows:
Zaterdag 14 juni 2008
13.00 – 18.00 uur
Zaterdag 28 juni 2008
11.00 – 18.00 uur
SVR-camping
“Het Binnenland” in
Bennekom
Tentenshow in de
MOOSEtuin:
12 en 13 juni (donderdag en
vrijdag)
Van 10.00 – 20.00 uur
Lorentzstraat 4-7
6716AD EDE
Tentenshow MOOSEtuin:
22 juni 2008 (Zondag)
11.00 – 17.00 uur
Lorentzstraat 4-7
6716AD EDE
De MOOSEtuin is dagelijks
geopend op afspraak
Ook ’s avonds of
in het weekend
Bel 06-46182167
Tentipi demo’s:
Altijd mogelijk op afspraak

Vaderdag, zondag 15 juni
Zoek je een mooi cadeau voor vaderdag? Wat dacht je
van een bijl van het beroemde Zweedse merk
Gränsfors? De bijlen zijn
handgesmeed. Betere bestaan
er niet! We hebben de bijlen in vele maten en
soorten. Veel verkocht is de Vildmarksyxa
(wildlifebijl) van € 65,- en het allermooist is de Lilla Yxa (minibijl) die je
ook als mes kan gebruiken (€ 95,-). Kijk op onze website voor alle
informatie. Ook leuk: een picnic MUURIKKA: een
handige platte koekenpan
met opklapbare steel in een
cordura tas (€40,-). Fantastisch om pannenkoeken
te bakken: zelfs de eerste pannenkoek mislukt niet
meer… Andere ideeën: een grote Lapland mok van
berkenhout (€ 30,-), of een kleine bedoeld voor
schnaps (€15,-) of misschien een echte Feuerhand olielamp (€ 18,-).
Nog meer nieuwe producten:
Trangia sets (Zweedse stormcookers) in
hardanonized aluminium, mooie koffiepercolators
voor op de tentkachel, theedoeken met Zweedse motieven, grote
muskietennetten te gebruiken in de tipitent, KUBB-spelen etc.
Binnenkort staat alles op de website.
Medio juni verwachten we weer grote rendiervellen met siliconencoating
binnen te hebben. Om zo op de sneeuw te leggen! Maar op het gras
mag natuurlijk ook.
Als je in de buurt bent, kom dan eens langs in de MOOSEtuin in Ede of
bezoek ons van 5 t/m 8 juni op de Harvest Fair in de Wouwse Plantage.
Tot ziens!
Het MOOSECAMP-team, Bart en Susan

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 06-4618267
Harvest Fair
Plantage Centrum 1
4725 SR Wouwse Plantage
(bij Bergen op Zoom)
www.harvestfair.nl
SVR-Camping, Tuinterras
en Pensionstal
“het Binnenland”
Mart & Marry van den Berg
Zwartesteeg 1
6721 NA Bennekom
www.hetbinnenland.nl
Een grote tent uit Lapland
huren voor je feest?
Moosecamp verhuurt deze
tenten!
Kijk eens op
www.tentipiverhuur.nl
Tipicamp
Vind al het nieuws op:
www.tipicamp.nl
MOOSECAMP,
buitengewoonkamperen
Susan Luijt en
Bart Eefting
www.MOOSECAMP.nl
susan@MOOSECAMP.nl
bart@MOOSECAMP.nl

