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Nieuws uit de MOOSEtuin
Branders en kachels
Zoals elk jaar in juli, bezoeken we de grote
Outdoorbeurs in Friedrichshafen in Zuid-Duitsland.
Deze keer spotten we een heel vernuftige brander van
het Canadese merk Solhuma : de Vital Stove.
De Vital Stove werkt volgens het principe dat een
constante aanvoer van zuurstof een vuur aanwakkert.
Hij is voorzien van een kleine ventilator die werkt op 2 AA-batterijtjes.
De Vital Stove is een allesbrander. We hebben er zelfs verse avocado en
perzikpitten in verbrand. Slechts de as bleef over! De brander heeft ongeveer
het formaat van een VHS-band en de zijwanden zitten opgeklapt in de brander
zelf tijdens het vervoer. Gewicht ca 700 gram. Prijs € 89,95.
Maar Bart heeft ook niet stil gezeten!
De MOOSE-stove is Bart’s eigen ontwerp.
De MOOSE-stove bestaat uit 8 RVS plaatjes en een
RVS onderplaat. Eenvoudig te monteren en mee te
nemen als een plat pakketje in een stevig bisonyl
hoesje. De MOOSE-stove is een mooie, decoratieve
en stabiele brander, ook geschikt voor zwaardere
pannen. Je kan hem ook gebruiken als vuurkorfje.
Brandstof: o.a. hout, takjes, schors en houtskool.
Pakmaat: 18 cm x 18 cm x 0,8 cm. Het pakketje weegt 590 gram.
Ideaal voor de fiets- of kanokampeerder. Zie het filmpje op youtube:
www.youtube.com/watch?v=NakknGk78OE.
De MOOSE-stove kost € 49,00
Een grotere RVS houtbrander komt uit Zwitserland:
de FIBI-stove - € 192,50
En voor wie deze winter de hele koude gebieden op gaat
zoeken, hebben we de RVS Eldfell tentkachel van Tentipi.
Een grote kachel die voor veel warmte zorgt. Voor de Safir 9 kost deze kachel
€ 840,00.
Natuurlijk hebben we ook onze eigen Zweedse houtkachels met RVS -pijp
voor de tipitent. Compleet vanaf € 450,Houtsnijmessen
We hebben onze serie houtsnijmessen
flink uitgebreid. Er zijn nieuwe messen
van Frost uit Mora.
Heel trots zijn we op de uitgebreide collectie
handgesmede houtsnijmessen van Svante Djärv.
De messen zijn stuk voor stuk meesterwerkjes.

AGENDA
Tentipi tentenshow:
zaterdag 10 en 17 oktober,
12 – 17 uur
SVR-Camping het Binnenland,
Zwartesteeg 1, Bennekom
Nazomertipicamp:
22 t/m 27 oktober
Camping Maka,
Auby-sur-Semois
www.tipicamp.nl
De MOOSEtuin is dagelijks
geopend op afspraak
Ook ’s avonds of in het
weekend
Lorentzstraat 4-7
6716 AD EDE
Bel 06-46182167
Vanaf 1 november ook
op zondagmiddag
geopend!
Zie de agenda op de site.

Slaapmatten
Nieuw in de MOOSE-tuin zijn de slaapmatten van het Zwitserse merk Exped.
Een luchtbedje met een synthetische of donzen vulling. De mat ligt niet alleen
heel comfortabel, maar isoleert bovendien heel goed. We hebben ze deze
zomer tijdens onze vakantie in Zweden getest. Verkrijgbaar in 2 verschillende
diktes en lengtes. Na gebruik op te
vouwen tot een heel klein en licht
pakketje. De luchtbedjes hebben een
geïntegreerde pomp. Vanaf € 109,00
Petromax
Wil je goed licht in de tent en meteen wat
warmte? Kies dan voor de welbekende
Petromax lamp.
Sinds kort zijn we dealer van dit oerdegelijke
merk. Ook voor onderdelen kan je bij ons
terecht. En heb je nog een Petromax staan die
een onderhoudsbeurt nodig heeft? Wij hebben een adresje voor je van een
uitstekende reparateur.
Tot slot: zin in een espresso koffie tijdens je kampeerweekend?
We hebben een espresso-apparaatje van GSI. Zet hem
eenvoudig op je brander en in no time geniet je van een heerlijk
kopje espresso!
Alle producten verkrijgbaar in de MOOSEtuin en ook via de
MOOSECAMP-webshop.
Nazomertipicamp
Alle tipikampeerders onder onze nieuwsbrieflezers worden uitgenodigd voor
het nazomertipicamp van 22 t/m 27 oktober op camping Maka in Auby-surSemois in de Ardennen. Een fantastische plek voor heel veel activiteiten als
vissen, boogschieten, wandelen, kanoën, fietsen en fikkie stoken!
Kijk voor informatie en het aanmeldingsformulier op www.tipicamp.nl.
Aanmelden per email voor 15 oktober!
Tentenshows
Wij gaan door met onze Tentipitentenshows op zaterdagmiddag op de
SVR-camping het Binnenland, Zwartesteeg 1 in Bennekom. Kijk voor de data
in de agenda op onze site. Verhinderd op een van deze data? Bel ons dan even
en we maken een afspraak voor een datum die jou beter schikt.
Je kan ook 1 of 2 nachtjes proefkamperen in een van onze Tentipi tenten.
De locatie is: Natuurcamping Quadenoord in Renkum.
En na 1 november: Camping Beek en Hei in Otterlo.
We wensen je veel buitengewoon kampeerplezier!
Bart en Susan

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 06-4618267
SVR-Camping, Tuinterras
en Pensionstal
“het Binnenland”
Mart & Marry van den Berg
Zwartesteeg 1
6721 NA Bennekom
www.hetbinnenland.nl
Camping Maka
Auby-sur-Semois
www.campingmaka.be
Een grote tent uit Lapland
huren voor je feest?
Moosecamp verhuurt deze
tenten!
Kijk eens op
www.tentipiverhuur.nl
MOOSECAMP,
buitengewoonkamperen
Susan Perdok en
Bart Eefting
www.MOOSECAMP.nl
www.MOOSECAMPwebshop.nl
www.tipicamp.nl
susan@MOOSECAMP.nl
bart@MOOSECAMP.nl

