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Vakantie in Zweden
Wat was het weer genieten in Zweden. We
hebben heerlijk gekampeerd, een prachtige,
kleine natuurcamping ontdekt in de buurt van
Hällefors (www.landleveninzweden.nl) en
vooral fantastisch gevaren op de Svartälven met
onze nieuwe Ally vouwkano! We brachten ook
een bezoek aan Svante en Elsa Djärv. Het
echtpaar maakt in Avesta prachtige houtsnijmessen op geheel
ambachtelijke wijze

Nieuw in de MOOSEtuin
We noemden het al: de Ally vouwkano. Sinds kort
zijn we dealer van deze Canadezen of open kano's die
in Noorwegen geworden vervaardigd. De boot weegt
slechts 20 kg en past in een grote zak. Na een beetje
oefening zet je de kano in een half uur in elkaar en
dan varen maar! Er zijn een aantal modellen, waarvan
de 16,5 voets kano de meest verkochte expeditiekano is. Zeer stabiel
en met heel veel ruimte voor bagage. Daarbij horen natuurlijk mooie
houten peddels en zwemvesten.
Bart heeft zich deze vakantie bekwaamd in het
kokkerellen met een nieuw kookattribuut: de Mini
Big Green Egg. Dit is een soort keramische
barbecue. Maar Bart ontdekte dat je er ook heerlijke
cakes in kunt bakken! De Big Green Egg staat bij vele
topkoks in de keuken of op het terras, maar het mini
ei is geschikt om mee te nemen naar de camping.
Topkok Jonny Boer weet
inmiddels ook wat koken in een potjie is: voor
het gezelschap van de ambassadeur van ZuidAfrika bereidde hij bij de start van de WK voetbal
in onze kookpotten een heerlijke potjiekos.
Trouwens, sinds afgelopen vrijdag hebben we
alle soorten en maten
potjies weer op voorraad. Zelfs maat
zendelingenpot….

AGENDA
De MOOSEtuin (showroom)
kent flexibele
openingstijden.
Elke werkdag, soms ook 's
avonds
of in het weekend geopend.
Bel eerst even.
Lorentzstraat 4-7 6716 AD
EDE
Bel 06-46182167
We zijn aanwezig in de
MOOSEtuin:
Zondag 5 september
van 12 – 17 uur
Tentipi tentenshows:
zaterdag 4 september
12 – 17 uur
SVR-Camping het
Binnenland,
Zwartesteeg 1, Bennekom
Zaterdag en zondag
11 en 12 september
Tentipi tentenshow
Openkano Treffen
Camping de Kluft Ossenzijl
Zaterdag en zondag
18 en 19 september
tentenshow
Ongeëvenaard Kamperen
Camping Beek en Hei Otterlo
Zaterdag
25 september
tentenshow
Veluwerally
Recreatiegebied Rhederlaag
Zondag
26 september
start Veluwerally

Ook weer binnen: koffiepercolators (3, 6 , 8 of 9 kopjes), Exped
matjes (zoals een van onze klanten zei: dit is het verschil tussen
wakker liggen en lekker slapen…), Trangia Mini en de
Unbelievable Saw.

Activiteiten in september
Zoals ieder jaar staat de maand
september bol van de activiteiten. Om te
beginnen op 11 en 12 september het
Open Kano Treffen op Camping de
Kluft in Ossenzijl. Tijdens dit evenement
kan je gratis een Tentipi-tent van ons
uitproberen. Op 18 en 19 september volgt de tentenshow
Ongeëvenaard Kamperen op Camping Beek en Hei in Otterlo. Dit in
samenwerking met Atomatent, Biod caravans en Opera vouwwagens.
Alle kampeerders nodigen we van harte uit naar Beek en Hei te
komen. Neem je tent mee(maakt niet uit welk type of merk) en geniet
van een heel speciale campingaanbieding: slechts € 25 per tent
(ongeacht het aantal personen) van vrijdag t/m maandag (17 t/m 20
sept.). Meld je van te voren bij ons aan. Let op: dit is geen tipicamp,
maar we hopen wel heel veel tipikampeerders te ontmoeten. Wil je
tijdens dit weekend een nachtje in een Tentipi-tent slapen? Neem dan
even contact met ons op. Het laatste weekend van september zijn we
traditiegetouw aanwezig bij de start
van de Veluwerally (bij Giesbeek),
een kanoprestatie over de IJssel.

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.

Tot ziens in de MOOSEtuin of tijdens een van de
evenementen! Bart en Susan

Adressen en links
MOOSEtuin
Bezoekadres en showroom
van MOOSECAMP
Lorentzstraat 4-7
6716 AD EDE
Tel. 0318-690708
SVR-Camping, Tuinterras
en Pensionstal
“het Binnenland”
Mart & Marry van den Berg
Zwartesteeg 1
6721 NA Bennekom
www.hetbinnenland.nl
www.openkanotreffen.nl
www.ongeëvenaardkamperen.nl

www.veluwerally.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

