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Terwijl we deze nieuwsbrief schrijven, loeien de sirenes van de brandweer.
Nee, het is niet de brandweerwagen van Marcel van Snowgoose. Wij zijn voor
een korte vakantie in de Harz en het restaurant dat bij
ons appartement hoort staat in de fik….En net nu we
een tafeltje voor vanavond hebben gereserveerd. Het
vuur laat ons niet los, of het nu in de kleine of grote
tipi is of in een restaurant. Maar het komt allemaal
goed: de brandweer krijgt alles snel ander controle en
oh, wonder, ons etentje gaat gewoon door.
We genieten van de vakantie na een paar maanden
vol MOOSEAMP-activiteiten: het Openkanotreffen in
Ossenzijl, de Veluwerallye, Food4you in Wageningen, het tipicamp en het
kennelweekend van No Yukimigata in het Kotterbos. Tijdens het tipicamp
waren er 119 deelnemers en 41
tipi’s, wat een nieuw record
betekent. En wat een relaxte sfeer!
Blijkbaar spreekt ons motto
“bijna alles mag, maar niets hoeft”
heel veel mensen aan.
Het zaterdagavondeten was een cadeautje van
de mensen van Tentipi. Patrik en Konrad waren
speciaal voor het tipicamp vanuit Moskosel in
Lapland naar het Kotterbos gekomen. Foto’s en
verslagen vind je op www.tipicamp.nl. Het
volgende tipicamp is van 30 januari t/m 1
februari op scoutingterrein St. Walrick bij
Nijmegen. Noteer alvast in je agenda!
Kersttipicamp (24 – 27 december)
Kerst vieren we dit jaar in Scandinavische stijl. Camping Beek en Hei, een
mooie wintercamping in Otterlo op de Veluwe is onze locatie voor het
Kersttipicamp. Een tipikamp midden tussen de kerstbomen! Onze Giant Hat
Kata in kerstfeer biedt ons een gezamenlijk onderkomen. Rond het
houtvuur genieten we van ons kerstmaal, de verhalen en de muziek. Als
je één of meerdere dagen met je tipi wilt komen, geef je dan snel op,
want het aantal plaatsen is beperkt. Info vind je op www.tipicamp.nl
Sinterklaas- of Kerstcadeautjes uit de MOOSEtuin?
Storetind, een prachtige trui van van Dale of Norway met Goretex
windstopper in de kleur oranje van € 359,95 voor € 259,95. Verkrijgbaar
in de maten XS, S, M, L, XL en XXL, zo lang de voorraad strekt. Oh, ja
Bart heeft connecties met ons Vorstenhuis en heeft vernomen dat Beatrix
haar verjaardag weer op 31 januari wil vieren. Dus met een oranje Dale
trui zit je helemaal goed.

AGENDA
Sinterklaastentenshow:
Zaterdag 15 november
12.00 –17.00 uur
SVR-camping
“Het Binnenland” in
Bennekom
Kersttipicamp:
24 – 27 december 2008
Camping Beek en Hei Otterloo
Wintertipicamp:
30 januari t/m 1 februari
St. Walrick - Nijmegen
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

Andere ideeën voor Sinterklaas of Kerst:
La Crosse boots voor winterkamperen en in de
sneeuw. Kindermaten 27-38: € 89,95
Dames- en herenmaten (ook hele grote maten!):
€ 139,95
Icebreaker shirts en
leggings
van € 39,95 - € 89,95

Gränsfors bijlen
Nieuw:
Werpbijl, beeldhouwersbijl, vijlen
Nieuw:
Prachtige Finse RVS-waterketels van
MUURIKKA (1,5 – 3 – 5 liter voor
resp. € 55, € 80 en € 105)
Amerikaanse koperen tondeldoos met vuurslag ,
vuursteen en tondel
(replica 17e eeuw)
€ 22,50

Een mooi cadeau is ook een sieraad gemaakt van rendierleer en verzilverd
tindraad (Atelier Vidda -Marieke Nooij).
Ze zijn verkrijgbaar in de MOOSECAMP-webshop en in Marieke’s eigen
webshop. http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/ateliervidda

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
Tipicamp:
Vind al het nieuws op:
www.tipicamp.nl
Een grote tent uit Lapland
huren voor je feest?
Moosecamp verhuurt deze
tenten!
Kijk eens op
www.tentipiverhuur.nl
MOOSECAMP,
buitengewoonkamperen
Susan Luijt en
Bart Eefting
www.MOOSECAMP.nl
www.MOOSECAMPwebshop.nl

Kijk voor meer buitengewone cadeaus in onze webshop.
Maar natuurlijk vinden we het ook leuk als je langs komt.
Zaterdag 15 november kan dat bijvoorbeeld tijdens onze Sinterklaastentenshow op SVR-camping het Binnenland in Bennekom.
We verwelkomen je met chocolademelk en glühwein van de houtkachel.

susan@MOOSECAMP.nl
bart@MOOSECAMP.nl

