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Activiteiten
Jullie hebben even op een nieuwsbrief moeten wachten. Niet dat er niets
gebeurd is. Integendeel: er waren 2 druk bezochte tipikampen, we
stonden op de 4x4 Vakantiebeurs en
de Scandinavië dagen op het
voormalige eiland Schokland.
Tussendoor gingen we nog even van
de winter genieten in Zweden. We
maakten een 2-daagse
sneeuwschoentocht, gingen
ijsklimmen of paardrijden en tot slot
schaatsten we een rondje op het Storsjön bij Ostersund. Als we dit
schrijven bij zomerse temperaturen, lijkt dat al weer lang geleden. Voor
de komende weken staan weer een aantal Tentipi tentenshows gepland.
En we kunnen een heel uniek evenement aankondigen: wat eerst begon
als een grapje op het wintertipicamp, mondt nu uit in een heus
evenement: het eerste NK Bijlwerpen op 26 juni in Usselo! Met dank
aan de publiciteit van Omroep Gelderland die 2 uur lang tijdens ons
wintertipicamp kwam filmen.
Nieuw in de MOOSEtuin
In de MOOSEtuin hebben we weer nieuwe LVT's. Mocht je
die uitdrukking nog niet kennen, het staat voor Leuk Voor
Thuis. Met andere woorden: hebbedingetjes waar je
eigenlijk niet zonder kan…En dat geldt zeker voor de Ierse
Kelly Kettle. Fikkie stoken en water koken in een paar
minuten in de dubbelwandige aluminium of RVS ketel.
Verkrijgbaar in de maten 0,5, 1,1 en 1,5 liter. Er is een
nieuw model Gränsfors bijl, de Outdoor bijl, ontwikkeld
i.s.m. de Zweedse outdoorexpert
Lars Fält. Een kleine bijl met grote
mogelijkheden. Sinds we in het bezit
zijn van een lasersnijmachine kan Bart weer zijn creatieve ei
kwijt. Het is nu mogelijk om je naam of logo in je nieuwe bijl te
laten graveren. Dat kost slechts € 5 extra. Een origineel
Vaderdagcadeau? Mora komt al weer met een
serie nieuwe messen: de Clipper Rescue en de
Craftline en Clipper van Carbon staal. Nieuw in
de MOOSEtuin zijn ook de sublieme
dagrugzakken van het Nieuw-Zeelandse merk
MapPac. Zou je willen kanoën, maar vind je het
vervoer of de opslag een probleem? Denk dan
eens aan een Ally. Sterk, stabiel, eenvoudige montage, maar 20 kg en
als pak mee te nemen in de kofferbak.
En ben je moe na al die activiteiten, dan hebben we heerlijke Exped

AGENDA
De MOOSEtuin (winkel)
kent flexibele
openingstijden.
Elke werkdag, soms ook
's avonds
of in het weekend
geopend.
Bel eerst even:
0318-690708
Lorentzstraat 4-7
6716 AD EDE
Extra opening:
Hemelvaartdag
van 11 tot 5 uur
Tentipi tentenshows:
zaterdag van 12 tot 5
uur:
4 en 18 juni, 2 en 9 juli,
SVR-Camping het
Binnenland,
Zwartesteeg 1,
Bennekom
www.hetbinnenland.nl
Eerste NK Bijlwerpen:
Zondag 26 juni
Usselo (bij Enschede)
www.popfeesten-usselo.nl

matten (nu ook de Ultra Light) , zachte
opblaaskussentjes van Cocoon,
Lowlandslaap zakken en prachtige
hangmatten uit Ecuador. Waarschuwing:
koop een paar oordoppen
bij aanschaf van een Exped mat. Want zoals iemand
me toevertrouwde: mijn man
heeft nog nooit zo goed
geslapen en hij heeft ook nog
het halve bos omgezaagd.....….
Alle LVT's vind je ook in onze webshop.
Tentipi tentenshows

Zoals jullie van ons gewend zijn gaan we het hele jaar door met onze
Tentipi tentenshows. We hebben ons assortiment uitgebreid en kunnen
nu ook de Zirkon CP en Onyx CP laten zien. De tentenshows zijn
meestal op zaterdagmiddag. Ook in onze winkel kunnen we de tenten
opzetten.
Facebook
Wij hebben Facebook ontdekt. Na eerst enige terughoudendheid zijn
we nu enthousiast over de mogelijkheden die het biedt om ervaringen,
foto's, filmpjes te delen. Neem eens een kijkje
op www.facebook.com/moosecamp. Eigenlijk is
het nieuwsbrief zoals je van ons gewend bent,
maar dan (bijna) dagelijks en interactief.
Tot ziens in de MOOSEtuin, tijdens een van de evenementen of
op Facebook! 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
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