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Tentipicampen
In oktober waren we met 50 tipitenten
en meer dan 100 deelnemers te gast
op Camping Maka in de Ardennen.
Iedereen vermaakte zich prima op zijn
eigen manier: met koken, fikkie
stoken, boogschieten, moutainbiken,
wandelen, zingen, dansen of muziek
maken. Er werd flink gejamd en dat
lukte wel met 6 gitaren, een banjo,
slagwerk en een didgereedo.
Van 29 t/m 31 januari is het wintertentipicamp op scouting terrein Sint
Walrick bij Nijmegen.
Wil je meer weten? Kijk dan even op www.tentipicamp.nl. Via die site
kan je je ook aanmelden.
Kleding in de MOOSEtuin
Onze etalagepoppen showen de kleding van
Dale of Norway, Icebreaker en
Woolpower. Maar een pop zonder broek is
geen gezicht. Daarom hebben we van
Fjällräven nu mooie broeken van G-1000
materiaal. Oersterk en wind- en waterdicht.
We hebben de bekende Karl, Barents en Reivo. De Reivo is nu ter
kennismaking van € 105 voor € 95.
Naast de collectie klassieke truien van Dale of Norway,
vind je in de MOOSEtuin nu ook de sportieve jassen in
dames- en herenmodellen. Het zijn zogenaamde
knitshells met afneembare capuchon.
De jas is water- en winddicht. Een prima jas om
bijvoorbeeld in te skiën(€329).
De Woolpower sokken blijken ongekend populair. We
hebben nu ook de sokken in de diktes 600 en 800.
Nooit meer koude voeten! En ze gaan niet stinken
(Bart heeft ze getest…).

Van de LaCrosse laarzen weten
we allang dat ze heerlijk zijn in de sneeuw.
Bij OpPad weten ze het nu ook: in het december
nummer staat een test. De kinderlaarzen van
LaCrosse hebben we in de aanbieding van
€ 89,95 voor € 74,95 (zo lang de voorraad strekt).
En dan Icebreaker: we hebben weer nieuwe
aanbiedingen (25% korting) van 200 grams shirts
voor dames en heren.

AGENDA
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 openingen:
MOOSEtuin in kerstsfeer:
12 en 13 december
(zaterdag en zondag)
van 10.30 tot 18 uur
In 2010 op:
2, 3, 9, 10, 23 en 24 jan
(zaterdag en zondag)
geopend van
10.30 tot 18 uur
Tentipi tentenshows:
zaterdag 16 januari,
zaterdag 6 februari
12 – 17 uur
SVR-Camping het
Binnenland,
Zwartesteeg 1, Bennekom
Tentipicamp winter
29 t/m 31 januari

Nieuws uit de MOOSEtuin
Wat hoort er in een MOOSEtuin? Juist ja:
Moose-poop! Terwijl we deze nieuwsbrief
maken zie ik 16 dikke elandkeutels voor me.
Heel netjes hoor: ze zijn gedroogd, gevernist
en verwerkt tot prachtige sieraden. Elke Straatman is de
maakster. Een origineel cadeau: een ketting met Moose
poop in een mooie geschenkverpakking (€ 24,50 – € 28,50)
Nog meer eland: grappige boekenleggers van leer
met een toepasselijke kaart (€ 6,95).
Zoek je nog een kerstcadeautje? Van Light My Fire
hebben we nu titanium sporken ( € 12,95) en de
vertrouwde spork in 2 grote maten: de medium
spork
(€1,95) en de large spork(€2,75).
Mayadust, verpakt in een mooi
doosje dat lijkt op een Zweeds snuffblikje, zijn kleine stukjes hars die een handig
hulpje zijn bij het aanmaken van je vuurtje ( €4,20). Ook
van Light My Fire zijn de handige spice boxes
in vrolijke kleuren (€4,95).
Een mooi cadeau is de beuken snijplank
(€49,95) met typisch Noors mes van
Brusletto, de Ullu (€69,95 ). Een sieraad in
je keuken! De Kubb-spelen waren even
uitverkocht, maar ze zijn er weer (€29,50).
En dan een heel bijzonder product: de Ecofan. Zet hem
op je houtkachel en deze ventilator gebruikt de warmte
van de kachel om de warme lucht effectief te
verspreiden. De Ecofan heeft geen stopcontact of
batterijen nodig. Natuurlijk fantastisch voor je
tentkachel. We hebben hem getest op de Zalm I tijdens
het nazomertipicamp en in de tent was het nu overal
gelijkmatig warm! Natuurlijk ook mooi op je
houtkachel thuis. Hij kost € 155.
Alles uit de MOOSEtuin is te bestellen via onze
webshop www.MOOSECAMPwebshop.nl, maar we
vinden het natuurlijk leuk als je langs komt.
Extra weekendopeningen:
De MOOSEtuin in Kerstsfeer – geopend op 12 en 13 december van
10.30 – 18.00 uur
Voor de liefhebbers schenken we een glaasje Zweedse glöck.
We hebben leuke kerstspullen in Scandinavische stijl: van servetten en
kaarsen tot vilten tomtes en kerstdienbladen. En…een paar leuke
aanbiedingen van Dale of Norway met 30% korting!
Ook in januari weer zondagmiddagopeningen. Zie de agenda.
Tot ziens in de MOOSEtuin! Bart en Susan

Adressen en links:
MOOSEtuin
Bezoekadres en showroom
van MOOSECAMP
Lorentzstraat 4-7
6716 AD EDE
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
MOOSECAMP,
buitengewoonkamperen
Susan Perdok en
Bart Eefting
www.MOOSECAMP.nl
www.MOOSECAMPwebshop.nl

www.tentipicamp.nl
susan@MOOSECAMP.nl
bart@MOOSECAMP.nl

