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Tentipi
Het topmodel van Tentipi, de Safir CP heeft zijn
ste
20 verjaardag gevierd. Ondanks wat kleine
aanpassingen en verbeteringen is het model
nog steeds hetzelfde. Nieuw dit jaar is
muskietengaas in de nok rond de
tentpaal. Ook de muskietendeur is
gewijzigd. Kenmerkend zijn nu de
twee ritsen bij de deuropening.
Alle Safir CP modellen en de
Zirkon 15 heeft MOOSECAMP op
voorraad. Grondzeilen, droograilsets en
kachels hebben we ook. En ook voor
alle onderdelen ben je bij ons aan het
juiste adres. We zijn niet voor niets
Official Tentipi Shop.

Indianentent?

AGENDA
De MOOSEtuin (showroom)
Kent flexibele
openingstijden.
Soms 's avonds of
in het weekend geopend.
Bel eerst even.
Lorentzstraat 4-7
6716 AD EDE
Bel 06-46182167
Extra opening
MOOSEtuin:
Zondag 20 juni
van 12 – 17 uur

Een hardnekkig misverstand is dat de Tentipi tent een indianentent zou Workshop Sami
zijn. Niets is minder waar.
Sieraden maken:
De vorm lijkt weliswaar overeen te komen, maar de Tentipi tent is een
afgeleide van de kåta, de traditionele tent van de Sami, de
oorspronkelijke bevolking van Noord-Scandinavië. Verschillen zijn de
hoogte en ook de ventilatiemogelijkheden:
terwijl een tipi in de
nok maar op één
manier geopend kan
worden, kan de top van
de kåta al naar gelang
de windrichting op elke
manier open gezet
worden. Leuk om te
weten dat de Sami nog steeds een kåta
gebruiken als ze in de zomer hun rendieren
volgen. Maar dan nu wel de moderne variant: de Tentipi Safir CP!

De MOOSECAMP Tentipi’s op het grootste ultimate frisbee toernooi van Europa
Windmill Windup te Amsterdam 11-13 juni 2010

Zondag 20 juni
Tentipi
tentenshows:
zaterdag 19 en 26 juni,
zaterdag 4 juli
12 – 17 uur
SVR-Camping het
Binnenland,
Zwartesteeg 1, Bennekom

Vaderdagcadeaus in de MOOSEtuin
Nog geen cadeau voor Vaderdag? We hebben
wat leuke cadeaus bij elkaar gezet in de
moosecampwebshop. Van groot tot klein, voor
de kleine en grote beurs. Kortom voor elk wat
wils. Vandaag besteld en betaald? De volgende
dag in huis! Zo lang de voorraad strekt
natuurlijk.
Een greep uit het aanbod: bijlen van
Gränsfors, houtsnijmessen van Mora of
Svantje Djärv, messen van Brusletto , Buck,
Opinel , Leatherman of Fox. Of misschien toch een mooi hemd van
Fjällräven? De hemden zijn gemaakt van een menggaren met
bamboe. Dat draagt heerlijk en is bovendien
milieuvriendelijk. Sokken zijn ook zo'n traditioneel
Vaderdagcadeau. Maar hij zal zeker blij
zijn met een paar van Woolpower! Van
Light My Fire hebben we het assortiment
uitgebreid met sporks in diverse maten
en kleuren. Een titanium spork is ook
een mooi cadeau. En als vader een keer
gemakkelijk wil koken, dan hebben we
het ideale droogvoer: Adventure Food. Water koken,
roeren en even wachten voor een heerlijk maal. Vooral het expeditie
ontbijt kunnen we aanbevelen.
En als paps helemaal is uitgeteld van het spelen met zijn
cadeaus, dan kan hij heerlijk in zijn stoel onderuit zakken
op zo'n mooie dikke schapenvacht! Ze kosten maar € 65!
We hebben trouwens ook Exped slaapmatjes. Echt
revolutionair slaapgemak: comfortabeler dan een gewone
slaapmat, prima isolatie en heel klein op te vouwen.
Winnaar van de Op
Pad prijs.
Openingstijden MOOSEtuin
Nog niet iedereen is gewend aan
onze flexibele openingstijden. Meestal zijn we aanwezig, maar bel
even als je langs wilt komen. Dat kan ook 's avonds of in het
weekend.
Alles uit de MOOSEtuin is te bestellen via onze webshop
www.MOOSECAMPwebshop.nl, maar we vinden het
natuurlijk leuk als je langs komt.
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!
Bel of mail ons voor info
MOOSECAMP,
buitengewoonkamperen
Susan Perdok en
Bart Eefting
www.MOOSECAMP.nl
www.MOOSECAMPwebshop.
nl
www.tipicamp.nl
susan@MOOSECAMP.nl
bart@MOOSECAMP.nl

