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De afgelopen maanden waren vol
activiteiten. Voor het Paastipicamp op
Scoutingterrein Beundersveld bij Beckum
was veel belangstelling, niet alleen van de
ca 75 deelnemers, maar ook van de
landelijke en regionale pers. Radio en TVOost stuurde zelfs 2 reporters. Filmpjes en
foto’s vind je op www.tipicamp.nl.
Tijdens de ANWB-show maakte
MOOSECAMP deel uit van een
groep exposanten die het
duurzaam kamperen voorstaat.
Duurzaam betekende voor 3
muzikanten ook letterlijk
duurzaam toen ze eenmaal onze
mobiele vuurplaats hadden
ontdekt. Zo konden we lang
genieten van de sfeervolle
country muziek.
Nazomer tipicamp in de Ardennen

Voor het eerst gaan we
met een tipicamp buiten
’s lands grenzen, naar
Auby sur Semois in de
Ardennen, waar we gastvrijheid genieten op Camping Maka. We staan
heerlijk rustig aan de oevers van de Semois. Je kan hier volop
kanoën, vissen en vuurtje stoken. Het tipicamp is van donderdag 22
t/m dinsdag 27 oktober. Dit valt precies in de herfstvakanties. Je kan
eventueel eerder komen of langer blijven. Voor wie alvast wil
voorverkennen, dit is het adres van de “tipivriendelijke” camping
www.campingmaka.be.
Nieuw in de MOOSEtuin
We hebben weer een paar mooie nieuwe en
handige producten in de MOOSEtuin. Bart
heeft eens zijn uitvindersknobbel gekrabd en
het resultaat is de MOOSECAMP-haak. Een
handige lamp- of kledinghaak van RVS die met
breed klittenband eenvoudig aan de tentpaal
bevestigd kan worden. 2 Stuks voor € 15,-.
Gränsfors komt met een nieuw bijltje: de handbijl (Kubben in het
Zweeds). Handig en klein voor het hakken van klein aanmaakhout.
Prettig geprijsd: € 64,-.

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
www.youtube.com
Camping Maka:
Auby sur Semois
www.campingmaka.be
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

Van GSI zijn de fraaie RVS percolators van 1 en 2
liter(€ 59,95 - € 79,95). Geschikt voor zowel op
open vuur als op de brander. En voor wie van een
sterk bakje houdt, hebben we een mooi Italiaans
espresso apparaatje (€ 33,95)!
Soms geen zin of tijd om op de Ray Mears manier een
vuurtje te bouwen? De Burner Fire Starter biedt uitkomst.
De kleine met paraffine gevulde zakjes kunnen ongeopend
tussen het hout of de briketten geplaatst en aangestoken
worden (€ 3,95/24 st).
Naast de houtsnijmessen van Mora hebben we nu ook het Mora
Outdoormes 2000. In Zweden het meest
verkochte outdoormes (€ 29,50).
Nog meer nieuws: een handige
standaard (€ 10,-) voor
platpotjie of picknick Muurika, Seam grip
voor kleine (tent)reparaties, Zweedse
souvenirs en het Kubb-spel (€ 29,50).
Allemaal te vinden in onze webshop.

Nog meer handige zaken:
Een katoenen tarp van 3,70 x 3,70, kleur beige (€ 99,50). Prettig
om erbij te hebben zowel bij zon als regen.
MOOSECAMP-stoelen, exclusief voor ons gemaakt bij de Sociale
Werkvoorziening (€ 49). Een stoel met een plezierige, ontspannen zit.
Daarnaast is de stoel gemakkelijk plat mee te nemen.

AGENDA
Tentipi tentenshow:
Elke zaterdag in juni:
12-17 uur
SVR-Camping het Binnenland
Bennekom
Zie verder de agenda op de
website
Nazomertipicamp:
22 t/m 27 oktober
Camping Maka
Auby sur Semois
(Belgische Ardennen)
De MOOSEtuin is dagelijks
geopend op afspraak
Ook ’s avonds of
in het weekend
Lorentzstraat 4-7
6716 AD EDE
Bel 06-46182167
MOOSECAMP,
buitengewoonkamperen
Susan Perdok en
Bart Eefting
www.MOOSECAMP.nl
www.MOOSECAMPwebshop.nl
susan@MOOSECAMP.nl
bart@MOOSECAMP.nl
Tentipi demo’s:
Altijd mogelijk op afspraak

Proefkamperen in een Tentipi tent
Wist je dat je 1 of 2 nachtjes kan proefkamperen
in een Tentipi tent? Dat kan op natuurcamping
Quadenoord in Renkum. Bel of mail ons voor
meer informatie.

