jaargang 3 – nummer 6 – december 2008
Alweer de laatste MOOSECAMP nieuwsbrief van 2008. We sluiten een jaar vol
activiteiten af met een Kersttipicamp van 24 – 27 december. Samen met zo’n
35 andere Tentipi-kampeerders in Otterlo op wintercamping Beek en Hei. Er is
nog plaats voor 3 tipi’s. Als je nog mee wilt doen, mail ons dan en we sturen je
meer info. Het wintertipicamp is 30 januari t/m 1 februari op scoutingterrein St.
Walrick bij Nijmegen. Ook hiervoor kan je je al opgeven. Het is een heel groot
terrein en er is plaats voor iedereen!

AGENDA
Extra opening
MOOSEtuin:
Zondag 21 december en
Zondag 18 januari
11.00 – 18.00 uur

Nieuw in de MOOSEtuin: messen en multi-tools
We kregen regelmatig de vraag: waarom hebben jullie geen messen in je
assortiment. Daar hebben we over nagedacht! Maar wat zijn er veel merken en
soorten… Hele mooie messen vinden we die van het Noorse merk Brusletto.
Messen van een bijzonder design, prachtig staal en met een heft van
berkenhout. Hét mes voor de Scandinavië-ganger. Uit Amerika komen de Buck
messen, de bekende klassieker. Het merk Fox produceert prachtige messen
voor outdoor gebruik. Een mooi en vriendelijk geprijsd mes is bijvoorbeeld de
Folding Drop Point in een houten geschenkdoos (€ 29,00). Weer zo’n
klassieker: Opinel. Messen met een blad van carbon staal en een houten heft
en met de bekende veilige Opinel vergrendeling. Er is ook een Opinel
inklapbare zaag! Uit Mora komen het houtsnijmes en de lepelmessen van
Frost. Van Leatherman hebben we een serie praktische multi-tools, van
broekzakformaat tot grotere modellen met heel veel functies. Je vindt ze
allemaal in de MOOSECAMP-webshop, maar natuurlijk ook in onze MOOSEtuin
in Ede.

Light My Fire
De firesteels van Light My Fire zijn oorspronkelijk gemaakt voor het Zweedse
leger om onder alle omstandigheden vuur te kunnen maken. De vonken die van
de magnesium staaf komen zijn 3000° C. We hebben 2 modellen: Army en de
iets kleine Scout, beide met houten knop. En als dan je kampvuurtje brandt,
dan is het tijd om eens de Grandpa’s Firefork uit te proberen. Een vernuftig
vorkje waaraan je bijvoorbeeld een worstje prikt dat je vervolgens boven dat

Tentipi Nieuwjaarstentenshow:
Zaterdag 10 januari
11.00- 17.00 uur
SVR-Camping het
Binnenland
Bennekom
Kersttipicamp
24 – 27 december
Camping Beek en Hei
Otterlo
Wintertipicamp:
30 januari t/m 1 februari
St. Walricks – 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

vuurtje kan roosteren. Light My Fire heeft ook mooie Meal Kits in 4 fraaie
kleuren. Zo’n kit bestaat uit 2 borden, een drinkbeker met deksel (drinken
zonder morsen!), een snijplankje (tevens een soort vergiet), een waterdicht
doosje en natuurlijk een spork. Een spork is een vork, lepel en mes tegelijk.
Trouwens ook los verkrijgbaar. Er is een draagband verkrijgbaar, waardoor
je je Meal Kit aan bijvoorbeeld je rugzak kunt haken.

Adressen en links
Rendiervellen
Vorige week zijn de nieuwe rendiervellen binnen gekomen. Ze zijn weer
heel mooi en van uitstekende kwaliteit zoals we die gewend zijn. Er zijn ook
vellen met siliconencoating. Je kan ze bestellen via de webshop, maar beter
nog: als je een vel wil hebben, kom dan even langs om er zelf een uit te
zoeken. Want er is er geen een gelijk!

Geen Byer-of-Maine, maar MOOSECAMP stoelen
Helaas zijn de bekende Byer of Maine stoelen niet meer leverbaar. We
hebben de fabriek in Maine herhaaldelijk gevraagd om ons nieuwe stoelen
te sturen, maar blijkbaar hebben ze daar geen zin. De Byer of Maine stoelen
komen trouwens niet meer uit Maine, maar uit Vietnam! We laten nu vrijwel
exacte kopieën maken bij de Sociale Werkvoorziening, waar men erg blij
was met deze opdracht. De stoelen zijn gemaakt van beukenhout en heel
mooi afgewerkt. De stof is in 4 verschillende kleuren: zwart, bordeaux rood,
groen en helder blauw. Het zijn de grote modellen. Van diezelfde werkplaats
komen ook de Vikingstoelen, een bekend model, door Bart verder
uitgewerkt en vorm gegeven.

Kom eens langs in de MOOSEtuin, bijvoorbeeld zondag 21 december of
zondag 18 januari (geopend van 11.00 – 18.00 uur). Op 21 december geeft
Marieke Nooij (Atelier Vidda) een demo sieraden maken van rendierleer en
tindraad.
Tot slot wenst het MOOSECAMP-team jullie alvast
hele fijne feestdagen en een buitengewoon mooi nieuw kampeerjaar!

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
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

susan@MOOSECAMP.nl
bart@MOOSECAMP.nl

