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Tomtes uit Zweden
De eerste sneeuw is gevallen en ook de MOOSEtuin
komt in Scandinavische wintersfeer. De Tomtes zijn
vorige week aangekomen uit Gotland, Zweden. Naar
Zweedse gewoonte krijgen de kabouters op een
Kerstavond van ons een bordje pap geserveerd. Het is
zaak om ze goed te vriend te houden want ze waken
over de winkel en de bezoekers….
Warme wollen (merino)kleding uit Scandinavië

We kunnen het iedereen aanbevelen: Woolpower! Nederland heeft de
sokken van het Zweedse merk Woolpower ontdekt. Nooit meer koude
voeten. Heerlijk zacht door de lusjes aan de binnenkant. En je kan de
sokken rustig een aantal dagen aanhouden: ze gaan niet stinken! We
hebben nu ook kindersokken en -kleding in mooie kleuren. Groot
voordeel van merinowol : het kriebelt niet.
Nieuw in ons assortiment zijn de wollen truien van Devold uit
Noorwegen. Prachtige tijdloze
warme wintertruien zoals de
traditionele blauwe visserstrui
(Blaatrøie), de Nansen en de
Nordsjø. Voor hem en voor haar!
Nieuws en activiteiten in
december
Zoek je nog een origineel cadeau voor Sinterklaas of Kerst? Kijk eens in
onze webshop voor leuke geschenken in elke prijsklasse. Nieuw is de
originele handbeschilderde Zweedse kerstversiering: Dalarna
paardjes en hartjes, tomtes in een aantal maten en kleuren, kunstige
kerststerren van hout , nieuwe
Saami armbanden van
rendierleer en verzilverd
tindraad en nog veel meer. We
hebben weer een nieuwe voorraad schapenvachten en
rendiervellen en nieuwe messen van Mora (o.a. een
paddestoelenmes). En voor wie geen keuze
kan maken uit al die mooie artikelen hebben
we sinds kort een MOOSECAMP
cadeaubon waarvan je zelf de waarde bepaalt.
Kom gerust eens kijken en rondsnuffelen in onze
winkel.

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 06-46182167
Extra openingstijden
van de MOOSEtuin:
alle zaterdagen en zondagen
in
december van 11 – 18 uur

Gesloten:
Zondag 5 december
1e en 2e Kerstdag
28 en 29 december
Tentipi
tentenshows:
Zaterdag 11 december
12 – 17 uur
SVR-Camping het
Binnenland,
Zwartesteeg 1,
Bennekom
Landrover Kerstrit:
wij zijn op 19 december
aanwezig in de clubtent
Kersttipicamp:
25 t/m 27 december
Camping Beek en Hei,
Otterlo
Middeleeuwsmidwinterfeest:
(www.middeleeuwsmidwinterfeest.nl)

28 en 29 december
Zeumeren
(Voorthuizen/Barneveld)

Deze maand zijn we op zaterdag en zondag geopend van 11 tot 18
uur. Met uitzondering van 5 december en de Kerstdagen. Ook door de
week ben je welkom. Meestal zijn we er wel vanaf een uur of 10,
maar bel voor de zekerheid even. Op afspraak kan je ook 's avonds
langs komen. Onze Tentipi tentenshow is op zaterdag 11 december
met warme chocolademelk of glühwein van de houtkachel. Op zondag
19 december zijn we tijdens de Kerstrit te gast in de clubtent van de
Landrover Club Holland. Waar de tent precies staat is nog geheim,
maar we verklappen alvast dat dit in het bos
is….Even zoeken dus. Overigens is de
MOOSEtuin op 19 december gewoon geopend.
Ons Kersttipicamp vindt
plaats van 24 t/m 27
december op Natuurcamping
Beek en Hei in Otterlo. Er is
nog plaats voor tipikampeerders. We kunnen niet
beloven dat er net als vorig jaar 30 cm sneeuw
gaat vallen, maar we zullen de tomtes vragen om
ons een beetje te helpen. Wil je mee doen of meer
info? Stuur ons dan een mailtje.
Het Wintertipicamp is tijdens het laatste weekend

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

Een grote tent uit Lapland
huren voor je feest?
Moosecamp verhuurt deze
tenten!
Bel of mail ons voor info

van januari. In de eerstvolgende nieuwsbrief volgt meer informatie.
Opgave is vanaf 1 januari.
Dit jaar doen we voor het eerst mee aan het
Middeleeuwsmidwinterfeest. Een spectakel met ridders te paard,
jonkvrouwen, jonkheren, de Bourgondische adel,
Vikingen en Romeinen. Je kan
meedoen aan activiteiten als
boogschieten, broodjes bakken
boven het kampvuur en
zwaardvechten. Het is op 28 en
29 december in Recreatiegebied
Zeumeren (Voorthuizen/Barneveld)
Fijne feestdagen en tot ziens in de MOOSEtuin of tijdens een
van de evenementen!
Bart en Susan

MOOSECAMP,
buitengewoonkamperen
Susan Perdok en
Bart Eefting
www.MOOSECAMP.nl
www.MOOSECAMPwebshop.nl

www.tipicamp.nl
susan@MOOSECAMP.nl
bart@MOOSECAMP.nl

