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Terwijl we deze nieuwsbrief schrijven staan de deuren naar de tuin open. De lente is
in aantocht net als een nieuw kampeerseizoen. Alhoewel, sinds we het
winterkamperen hebben ontdekt, bestrijkt het kampeerseizoen voor ons het hele
jaar. 3 Weken geleden stonden we nog met onze
Tentipitent in de sneeuw bij een bevroren meer in
midden Zweden. Heerlijk met de houtkachel op
10…..De volgende dag was het nog een tikje kouder:
23 graden. We hadden al een huisje gereserveerd,
maar anders???
Bezoek aan Gränsfors Bruks
Diezelfde dag bezochten we de Gränsfors
smederij in de gelijknamige plaats. We
werden bijzonder hartelijk ontvangen
door directeur Gabriel Brånby en zijn
vrouw Lotte en kregen een uitgebreide
rondleiding door de smederij en het
bijlenmuseum. Gränsfors Bruks is een van de weinig overgebleven smederijen in
Zweden waar nog op een traditionele ambachtelijke wijze bijlen worden gesmeed. Je
kan ook zelf een cursus smeden volgen. Kijk bij de links
in deze nieuwsbrief. Mocht je ooit eens in de buurt zijn,
breng dan zeker een bezoek. We hebben een paar
filmpjes op www.vimeo.com geplaatst. Tik in op het
zoekscherm “Gränsfors” en je ziet de beelden.
MOOSECAMP heeft trouwens het assortiment Gränsfors
bijlen weer uitgebreid: nieuw zijn de American felling
axes. Alle bijlen zijn uit voorraad leverbaar.
Nog meer Zweden
De reis naar Zweden leidde ook naar onze leverancier van
rendiervellen. Uit een paar hele grote stapels hebben we
ruim 30 rendiervellen uitgekozen. De mooiste natuurlijk in
vele maten en kleuren.
Op de terugreis kwamen we langs de Tentipi vestiging in
Sunne en hebben de eerste bestelling Tentipi tenten
meegenomen. Dus we hebben weer volop tenten!
Tipikampen
Het kerstkamp en het
winterkamp waren een
groot succes. Daarom
hebben we besloten
voortaan 4 x per jaar
een tipicamp te
organiseren. Het
eerstvolgende tipicamp is het Paastipicamp van 10 t/m 13 april op het
scoutingterrein Beundersveld in Beckum bij Hengelo. We staan op een prachtig

AGENDA
Extra opening MOOSEtuin:
Zondag 22 maart en
Zondag 29 maart
12:00–17:00 uur
Tentipi tentenshow:
21 en 28 maart 2009
12:00 – 17:00 uur
SVR-Camping het Binnenland,
Zwartesteeg 1, Bennekom
Paastipicamp
10 – 13 april
Scoutingterrein Beunderveld
Beckum (bij Hengelo)
ANWB – Kampeeren Vakantiedagen
18 en 19 april
Ouderkerk a/d Amstel
De MOOSEtuin is dagelijks
geopend op afspraak
Lorentzstraat 4-7
6716 AD EDE
Bel 06-46182167
MOOSECAMP,
buitengewoonkamperen
Susan Perdok en
Bart Eefting
www.MOOSECAMP.nl
www.MOOSECAMPwebshop.nl
Tentipi demo’s:
Altijd mogelijk op afspraak

natuurterrein op het landgoed Twickel midden in het bos. We hebben een mooi
programma in gedachten. Zo gaan we op een van de middagen pannenkoeken
bakken op een aantal Trangia’s die ons door de importeur ter beschikking worden
gesteld. Andere activiteiten: boogschieten, vleermuisexcursie, houtvuur koken, vuur
maken, wandelen, hout hakken, GPS en waarschijnlijk maken we kennis met de
Highland Games …. Nog nooit meegedaan aan een
tipicamp? Kijk voor een indruk eens naar de foto’s
op www.tipicamp.nl. Korte filmpjes weer op
www.vimeo.com (zoek op tipicamp). Kijk ook eens
op www.tentipicamp.hyves.nl
Nieuw in de MOOSEtuin
Heb je ook al eens meegemaakt dat je tentstok een paar cm in een zachte bodem
was weggezakt? Ons is het wel eens overkomen. Een plankje onder de stok voorkomt
dit. Dit bracht ons op het idee om een zogenaamd MOOSECAMP plankje te maken.
Het is een 8-hoekig plankje met 8 sleuven, een gat en
uitsparing voor de paal in het midden. Het plankje is dus
ook een hulpmiddel om de haringen op precies de goede
plaats uit te zetten waardoor je Tentipi-tent nog beter
staat! Voor iedereen die bij ons een tent heeft gekocht, ligt
er een gratis MOOSECAMP plankje klaar in de MOOSEtuin.
Duurzaam kamperen
Tijdens de ANWB Kampeer- en vakantie dagen biedt onze Giant Hat Kata onderdak
aan de Stichting Duurzaam Kamperen. Wij vinden dat MOOSECAMP met de Tentipi
tenten en onze andere producten hier heel goed bij aansluit en wij steunen dit
initiatief van harte. De MOOSECAMP stand vind je naast de Giant Hat Kata.

Kijk ook eens in onze webshop voor o.a. de mooiste kampeerstoelen (gemaakt bij
een Sociale Wervoorziening in Nederland), Brusletto messen, Light My Fire
producten, Gränsfors bijlen, Icebreaker en nog veel meer!
Je bent welkom in de MOOSEtuin, bijvoorbeeld zondag 22 of 29 maart
(geopend van 10:00 – 17:00 uur)….Er staat altijd een kop koffie of thee voor
je klaar! De agenda op onze site houden we dagelijks bij.

En tot slot: Een rendier aaien dichtbij
huis?
Kom naar de Finland dagen op 4 en 5
april op het terrein van het Kristalbad
in Apeldoorn.

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
filmpjes op:
www.vimeo.com
ANWB – Kampeer- en
Vakantiedagen:
http://www.moosecamp.nl/ag
enda.php
Gränsfors Bruks:
www.gransfors.com
Een grote tent uit Lapland
huren voor je feest?
Moosecamp verhuurt deze
tenten!
Kijk eens op
www.tentipiverhuur.nl
Tentipi demo’s:
Altijd mogelijk op afspraak

