jaargang 4 – nummer 3 – juli 2009
Hoogzomer
De zomer is eindelijk aangebroken! Wil je
deze zomer nog met zo’n mooie Tentipi
tent op vakantie?
Dat kan, want we hebben gelukkig nog
voldoende voorraad van de Safir CP 5, 7,
9 en de Topas. Maar wacht niet tot het
laatste moment, want we willen zelf
namelijk ook nog even met vakantie….

Tentenshows
Wij gaan door met onze tentenshows op zaterdagmiddag. Op zaterdag 4 en
11 vind je ons op de SVR-camping het Binnenland, Zwartesteeg 1 in
Bennekom. Als je verhinderd bent op deze data, bel ons dan even en we
maken een afspraak voor een datum die jou beter schikt. Alle nieuwe data
voor de tentenshows vind je in de agenda op onze website.

Proefkamperen in een Tentipi tent
Je kan 1 of 2 nachtjes proefkamperen in een
van onze Tentipi tenten. De locatie is:
Natuurcamping Quadenoord in Renkum.
Neem je Groene Boekje mee! Bel of mail ons
voor meer informatie.

Ideeën voor de vakantie
We hebben wat leuke spulletjes voor je uit onze webshop gelicht. Je kan ze
bestellen via www.moosecampwebshop.nl. Bestellingen boven de € 100
worden franco verzonden. Betaling kan eenvoudig via ideal. Voor 3 uur
besteld? De volgende dag nog in huis!
N.B. De MOOSETUIN en de webshop
zijn van 13 t/m 21 juli gesloten.

Het MOOSECAMP-team wenst iedereen
een buitengewone (kampeer)vakantie!
Bart en Susan

AGENDA
Tentipi tentenshow:
Zaterdag 4 en 11 juli:
12 tot 17 uur
SVR-Camping het Binnenland
Bennekom
Zie verder de agenda op de
website
De MOOSEtuin is dagelijks
geopend op afspraak
Ook ’s avonds of
in het weekend
Lorentzstraat 4-7
6716 AD EDE
Bel 06-46182167
Gesloten:
13 t/m 21 juli
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
SVR-Camping, Tuinterras
en Pensionstal
“het Binnenland”
Mart & Marry van den Berg
Zwartesteeg 1
6721 NA Bennekom
www.hetbinnenland.nl
Een grote tent uit Lapland
huren voor je feest?
Moosecamp verhuurt deze
tenten!
Kijk eens op
www.tentipiverhuur.nl

NIEUW:
Gränsfors Kubben,
handbijltje - € 64,-

NIEUW: Light My fire
Lunchbox – 3-delig
div. kleuren -€ 9,90

Light my Fire - Fire
Steel Army of Scout
€ 17,50 / € 9,50

Light My Fire –
Grandpa’s Firefork
€ 4,30

MOOSE-stoel bordeaux,
groen, blauw of zwart € 49,-

MOOSE-Viking stoel
(linker stoel op foto)
€ 49,-

Tarp – 100% katoen
beige -370 x 370
€ 99,50

Feuerhand
petroleumlamp
de echte! - € 19,50

Seamseal - 2 x 7 gr.

MOOSE- plankje,
voor de Tentipi tent
€ 7,50

Picknick Muurikka
met cordura
opbergtas – € 39,50

Muskietennet,
2,50m hoog, omtrek
12,5m - € 19,95

MOOSE-lantaarn- of
kledinghaak – past
rond elke tentpaal
€ 15,-/2 st.

universeel vulcaniserend

reparatiemiddel
€ 7,95

Kubb-spel, voor op de
camping – in stevige
stoffen zak - € 32,50

Opinel zakmes junior
met afgeronde punt
€ 9,90

Mora Kniv Outdoor
2000 - € 29,95

Potjie uit Zuid-Afrika,
div. maten, maat 3
€ 69,50

Potjiekoskruiden met

Deksellifter voor
potjie
€ 6,-

recept – 4 verschillende

€ 3,- / stuk

Houtvuurkoken Standaard voor potjie

of pan - € 10,-

