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Sweden for Girls Only…
In september mocht ik (Susan) nog een weekje genieten van prachtig
nazomerweer in midden Zweden. Een
trektocht met de kano en te voet met
rugzak in Frostviken (provincie Jämtland)
met een groep stoere meiden uit diverse
landen. Voor het eerst had ik een Tentipi
tent in mijn rugzak. Het was de
rood/bruine Zirkon Light 5. Wat kleurt die
tent prachtig in het herfstlandschap van
donkerrode bosbessenblaadjes en
zachtgeel berkenblad. Tot verbazing van mijn 3 medetentbewoonsters
pasten we allemaal ruim in de tent. Ook onze
rugzakken. En er waren meer verrassingen: hoe blijf
je 5 dagen fris als je weinig spullen mee kan nemen.
Nu, gewoon: je draagt Woolpower merino
onderkleding…. Heerlijk warm door de lusjes aan de
binnenkant en no stink! Ook de Woolpower sokken
zijn heel comfortabel. Na elke dag heel wat uren
gelopen te hebben op onze nieuwe Ecco schoenen
had niemand van de groep blaren. Ik droeg 2 paar
sokken: Woolpower liners (heel dun), met daarover
heen een paar met dikte 400. Ik kan het iedereen
aanbevelen!
Nieuws uit de MOOSEtuin
Onze Woolpower kleding (uit Zweden….)was vorig jaar een groot
succes. Daarom hebben we het
assortiment uitgebreid: het vest (met en
zonder mouwen) is nu ook verkrijgbaar
in bruin met oranje rits en afwerking.
Nieuw is ook de brede haarband. Op
speciaal verzoek hebben we extra dikke
long johns (dikte 400). Alle kleding is op bestelling ook in
maat XXXL verkrijgbaar. En tot slot hebben we
nu een serie kinderkleding (body warmers,
shirts en sokken) in leuke kleuren. Woolpower
is trouwens een van de weinige Europese fabrikanten die
technische kleding voor kids maakt.
Van Lacrosse hebben we naast de klassieke
Ridgetop laarzen nu voor dames de Whitney
laarzen met witte schacht. Een ideale laars voor in de
sneeuw en tijdens koude dagen.
De collectie messen van Mora is uitgebreid met een serie Bushcraft
messen en de Mora Clipper. Functioneel en aantrekkelijk geprijsd.

AGENDA
De MOOSEtuin (winkel)
kent flexibele
openingstijden.
Elke werkdag, soms ook 's
avonds
of in het weekend geopend.
Bel eerst even.
Lorentzstraat 4-7 6716 AD
EDE
Bel 0318 69 07 08
Extra openingstijden
van de MOOSEtuin:
zondag 31 oktober en
alle zondagen in
november van 11 – 18 uur
Tentipi
tentenshows:
zaterdag 13 november
zaterdag 11 december
12 – 17 uur
SVR-Camping het
Binnenland,
Zwartesteeg 1, Bennekom
Gesloten:
20 t/m 27 oktober
i.v.m. tipicamp
22 t/m 26 november
i.v.m. vakantie

De Kniven en de Fjord
zijn prachtige nieuwe
messen van het
Noorse merk Brusletto.
Ook het Zweedse merk Primus hoort thuis in de MOOSEtuin:
thermosflessen en lunchbekers in
diverse maten, een tweetal branders en
een lamp. Handig van de laatste drie
producten is dat ze op zowel gastankjes
van Primus (hebben we ook..) als die
van bijvoorbeeld Campinggas passen.
Al onze Icebreaker shirts bieden we aan met
aantrekkelijke kortingen en de voorraad wordt regelmatig aangevuld.
Houd de webshop in de gaten voor nieuwe aanbiedingen.

Adressen en links
MOOSEtuin
de winkel 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

Activiteiten
Eind oktober gaan we op tipicamp. We zijn te gast op Camping Maka
in Auby-sur-Semois in de Ardennen. De belangstelling is weer groot:
we verwachten ca 100 kampeerders in ca 40 tiptenten.
Inmiddels is de inschrijving gesloten.
Ons volgende tipicamp is het
Kersttipicamp in Otterlo. Daarna volgt
het wintertipicamp tijdens het laatste
weekend van januari.
Openingstijden MOOSEtuin (onze winkel)
Nog niet iedereen is gewend aan onze flexibele openingstijden.
Meestal zijn we aanwezig op werkdagen en soms ook ’s avonds. Bel
eerst even. Zie ook onze agenda. Zondag openingen: 31 oktober en
alle zondagen in november van 11 – 18 uur.
Tot ziens in de MOOSEtuin (onze winkel) of tijdens een van de
evenementen! Bart en Susan

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

