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Nazomertipicamp 22 t/m 27 oktober - VOL!
Wat een hoeveelheid
aanmeldingen kregen we de
afgelopen weken te
verwerken. Blijkbaar is de
afstand naar de Ardennen
voor de meesten van jullie geen bezwaar. Nu moeten we zeggen dat
Camping Maka in Auby sur Semois ook een hele mooie tipikampeerplek
is. Met 50 tipitenten en 130 deelnemers zitten we echt vol.
Kom dus niet op de bonnefooi, want er is echt geen plek meer.
In december hebben we weer ons Kersttipicamp op Camping Beek en Hei
in Otterlo. Na het nazomertipicamp, kan je hier meer over lezen op
www.tipicamp.nl. Zodra de berichtgeving op de site staat, start de
inschrijving. Het aantal deelnemers (niet tipi’s!) is maximaal 50.

Gränsfors en Woolpower, broer en zus uit Zweden
De meesten van jullie kennen wel de fantastische bijlen die in Gränsfors
nog op de traditionele wijze worden gemaakt. De directeur, Gabriel
Brånby, heeft een neus voor mooie traditionele Zweedse producten die
hun nut hebben bewezen. Zo trok hij jaren geleden de noodlijdende
smidse uit het slop. De export reikt nu tot Rusland, Japan en de
Verenigde Staten. In maart bezochten we Gränsfors. Zie hier het filmpje
op vimeo waar Brånby in zijn bijlenmuseum aan Bart iets vertelt over de
bijlenhistorie http://www.vimeo.com/3518256 Sinds een paar jaar is Brånby

ook eigenaar van Woolpower in Östersund. Voorheen bekend onder de
naam Ullfrotté, produceert de fabriek zeer behaaglijke, duurzame
(onder)kleding van een mengsel van merinowol en polyamide garens.
Sindsdien is het merk wereldwijd bekend geraakt. Maar…. Nederland was
nog een witte vlek op de Woolpowerkaart. En nu ligt sinds 2 weken de
prachtige Woolpower kleding in de MOOSEtuin in Ede!

Tentipi tentenshow:
zaterdag 7 november,
12 – 17 uur
SVR-Camping het
Binnenland,
Zwartesteeg 1, Bennekom
Workshop
Atelier Vidda:
Zondag 29 november
in de MOOSEtuin
atelier-vidda@planet.nl
De MOOSEtuin
(showroom)
is dagelijks geopend
op afspraak.
Ook ’s avonds of
in het weekend
Lorentzstraat 4-7
6716 AD EDE
Bel 06-46182167
Extra zondagmiddag openingen
van de MOOSEtuin:
1, 8, 15 en 29
november
van 13 – 17 uur

Wat is er nu zo bijzonder aan Woolpower? Een opsomming: behaaglijk
door de gebruikte materialen: merino wol is warm en kriebelt niet. Prettig
dragen door de badstoflussen aan de binnenkant, platte naden en een
langer rugpand. Praktisch: te wassen op 60 graden in de wasmachine!
Dat laatste was trouwens een eis van een belangrijke afnemer: het
Zweedse leger! De Woolpower producten zijn verkrijgbaar in verschillende
diktes. Standaard hebben we de modellen in de kleur zwart op voorraad.
Andere kleuren zijn op bestelling verkrijgbaar.
http://www.moosecampwebshop.nl/

Adressen en links

MOOSEtuin
Bezoekadres en showroom
van MOOSECAMP
Icebreaker
Lorentzstraat 4-7
6716 AD EDE
Inmiddels is Icebreaker een gevestigd merk. Deze kleding is gemaakt van
Meestal zijn we aanwezig,
100% merino wol. Warm en modieus. Wij hebben nu een aanbieding van Maar wil je niet voor een
200 grams shirts voor dames en heren. De modellen met lange mouw
dichte deur staan, bel dan
kosten nu € 60 ipv € 45,00) en met korte mouw € 50 ipv € 37,50.
eerst 06-4618267
OP = OP http://www.moosecampwebshop.nl
SVR-Camping,
De Icebreaker modellen zijn ook uitstekend te combineren met de
Tuinterras
Woolpower producten.
en Pensionstal
“het Binnenland”
Mart & Marry van den Berg
Zwartesteeg 1
6721 NA Bennekom
www.hetbinnenland.nl

Workshop Atelier Vidda
Marieke Nooij is weer terug uit Canada waar ze de gidsenopleiding bij
Bart de Haas (bekend o.a. van de tv-serie met Marc-Marie Huijbregts in
Afrika) met succes heeft afgerond. Gefeliciteerd Marieke!
Marieke maakt ook prachtige sieraden die hun oorsprong vinden in de
Sami cultuur. Op 29 november kan je meedoen aan een workshop
sieraden maken met rendierleer en verzilverd tindraad.
Locatie: onze MOOSEtuin in Ede. Tijd: 13 – 16 uur. Kosten € 22,50.
Alle benodigdheden, gebruik van materialen en koffie/thee zijn
inbegrepen. Opgave via: atelier-vidda@planet.nl.
Extra zondagmiddagopeningen
Op 1, 8, 15 en 29 november is de MOOSEtuin ’s middags geopend van
13 – 17 uur! Let op: niet op zondagmiddag 22 november.
We hopen jullie binnenkort weer te zien en alle
(winter)kampeerders wensen we buitengewoon veel
kampeerplezier!
Bart en Susan

Een grote tent uit
Lapland
huren voor je feest?
MOOSECAMP verhuurt deze
tenten!
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

