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Het kampeerseizoen is nog niet voorbij! In september en oktober hebben we
nog een paar leuke kampeeractiviteiten. A.s. weekend het Openkanotreffen op
camping de Kluft in Ossenzijl. Iedere openkanovaarder is welkom. En als je nog
nooit in een openkano (of canadees)
hebt gevaren, dan is dit je kans,
want er zijn kano’s te huur en er
wordt ook gratis instructie gegeven!
Ook kan je diverse modellen kano’s
gratis uitproberen. Als je maar 1 dag
kan komen, is dat ook prima.
Het laatste weekend van september wordt
traditiegetrouw de Veluwerally gevaren,
een kanoprestatietocht over 35, 50 of 100
km over de IJssel van Rhederlaag (bij
Arnhem) naar Kampen. MOOSECAMP is
natuurlijk van de partij. De tocht wordt op
zondag gevaren, maar zaterdag zijn er op
het recreatieterrein allerlei activiteiten.
Alle tipikampeerders begroeten we weer op ons
tipicamp van 10 t/m 12 oktober. Dit maal op een
nieuwe locatie: het Staatsbosbeheer terrein in het
Kotterbos bij Almere. We zetten onze Giant Hat Kata
en de Kungsörnen op waar we elkaar ’s avonds
treffen rond het haardvuur. Er zijn weer tal van
activiteiten en zoals gewoonlijk voor en door de
deelnemers georganiseerd. En alles onder het mom
van: niets hoeft en (bijna) alles mag! Kijk voor meer info op www.tipicamp.nl
De MOOSECAMP producten zijn natuurlijk verkrijgbaar in
de MOOSEtuin in Ede. Maar sinds kort hebben we ook
een webshop, zodat je ook eenvoudig via internet bij
ons kunt bestellen. Om de
shop te vullen zijn we op zoek
geweest naar die dingen waar
we zelf ook veel plezier van
hebben. Met het koude seizoen
voor de boeg, zijn dat de
prachtige truien van DALE. Ze staan al op de site!
Nieuw is de Outdoor bodyfit serie van het NieuwZeelandse merk Icebreaker.
Prachtige, nauwsluitende
(onder)kleding van merinowol:
vochtregulerend, superzacht, prikt
niet en zelfs na een aantal dagen
dragen neemt het nog steeds geen
onaangename geurtjes aan. We
hebben deze mooie kleding in 3 diktes.

AGENDA
Tentenshow:
Zaterdag 20 september
11.00 – 18.00 uur
SVR-camping
“Het Binnenland” in
Bennekom
Openkanotreffen
12 t/m 15 september
Camping de Kluft,
Ossenzijl
Zondag 28 september
Veluwerallye,
Rhederlaag
Zaterdag 27 september
Tentipi demo Rhederlaag
(bij Arnhem)
Tipicamp:
10 t/m 12 oktober
Kotterbos, Almere
De MOOSEtuin is
dagelijks geopend op
afspraak Ook ’s avonds
of in het weekend
Lorentzstraat 4-7
6716 AD EDE
Bel 06-46182167
Tentipi demo’s:
Altijd mogelijk op
afspraak

Last van koude voeten hoef je niet meer te hebben in de
laarzen van het Amerikaanse merk LaCrosse. We zijn er
best trots op dat wij de eersten zijn in Nederland die deze
boots verkopen. De laarzen hebben een rubberen zool en
nubuck schacht en zijn gevoerd met een uitneembare
vilten binnenlaars. Heerlijk voor in de sneeuw en vrieskou
(-40°C). De uitgekiende profielzool voorkomt uitglijden.
We hebben ook kindermaten.
Buiten koken in de herfst of winter? Natuurlijk
kan dat. Bijvoorbeeld in de Finse Muurikka.
Koken, bakken en braden, wie het eenmaal heeft
geprobeerd is meteen enthousiast. We hebben ze
in 3 maten: de picknick
Muurikka met
opklapbare steel, de
Muurikka 58 cm en zelfs
de Muurikka 100 cm. De laatste is ideaal voor grotere
gezelschappen. Met de Muurikka
kan je koken boven een
houtvuur, maar voor de maten
58 en 100 cm hebben we ook
een brander die wordt aangesloten op een butagasfles.
Uit Finland komt ook de Tundra grill. De ideale mobiele
kampvuurplaats met 3 kookplateaus, een ijzeren
braadschaal en 2 planken voor het roken van vis.
Nog meer kookspullen uit Finland: koekenpannen zonder
steel. Je zoekt een stok en met je Gränsfors bijltje hak je een
lange steel op maat! Je koekenpan is nu klaar voor een
outdoormaal op het kampvuur. Als je je kampement
opbreekt, laat je de steel gewoon in het bos achter.

Winterkamperen doe je niet zonder zo’n warm, prima isolerend rendiervel in je
tipi. We hebben weer nieuwe rendiervellen uit Zweden, met en zonder
siliconencoating.
Neem gauw een kijkje in de MOOSECAMPwebshop
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
SVR-Camping, Tuinterras
en Pensionstal
“het Binnenland”
Mart & Marry van den Berg
Zwartesteeg 1
6721 NA Bennekom
www.hetbinnenland.nl
Openkanotreffen:
www.openkanotreffen.nl

