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Activiteiten
De natte zomer heeft ons er niet van weerhouden vakantie in eigen land
te vieren. We waren een weekje met de tipitent op Schiermonnikoog en
met de kano deden we
mee aan de Stad en
Ommelandtocht, een
trektocht van een week
door het mooie Groningen. In oktober gaan we met zo'n 45 tipitenten
naar Camping Maka in de Ardennen. Het wordt dan ook weer tijd voor
zondagmiddagactiviteiten in de MOOSEtuin. Op 9 oktober is er een
workshop Saami sieraden maken onder leiding van Marieke Nooij. De
workshop is inmiddels volgeboekt, maar wordt later in het jaar
herhaald.
Tentipi nieuws
In 2012 komt Tentipi met een luifel annex
voortent die past bij de bestaande modellen 7
en 9. Natuurlijk hopen we allemaal op mooi
weer als we gaan kamperen, maar een
voortent kan prettig zijn als het een paar dagen
mocht plenzen. Bovendien biedt een voortent
extra ruimte. In de webshop vind je de prijzen
voor de diverse uitvoeringen. Bestellen kan ook
al. Binnenkort hopen we een exemplaar in de
MOOSEtuin te kunnen showen.De prijzen voor alle Tentipi producten
zullen per 1 november licht stijgen. Maar bestel je voor 1 november en
koop je voor 1 januari 2012, dan rekenen we nog de oude prijzen.
Zoals jullie van ons gewend zijn, gaan we het hele jaar door met onze
Tentipi tentenshows. De data vind je in onze agenda. Ook in onze winkel
kunnen we de tenten opzetten.
Nieuw in de MOOSEtuin
De nieuwe collectie Noorse
Windfjord truien en vesten
kwam deze maand binnen.
Afgelopen zondag maakte
Bart foto's met Roelien en
Sander als model. Onze puppy Bente ging mee als mascotte.
Nog meer voor de koude dagen: stoere mutsen van leer, met bont
gevoerd. Als model fungeerden nu de 3D dieren die we ook voor het
boogschieten gebruiken…. En dan zijn
er opnieuw leuke aanbiedingen van
het Nieuw-Zeelandse merk Icebreaker:
heerlijke pullovers in de dikkere
kwaliteit voor het skiën.

AGENDA
De MOOSEtuin (winkel)
kent flexibele
openingstijden.
Meestal zijn we aanwezig.
Bel eerst even:
0318-690708
Lorentzstraat 4-7
6716 AD EDE
Zondagmiddagen
9, 16 en 30 oktober
van 12:00 tot 17:00
zijn we in de MOOSEtuin:
Zaterdag 15 oktober
GESLOTEN
Tentipi tentenshows:
Zaterdag
1 en 29 oktober van
12:00 tot 17:00 uur:
SVR-Camping
het Binnenland,
Zwartesteeg 1,
Bennekom
www.hetbinnenland.nl
Najaarstipicamp:
21 t/m 25 oktober,
Camping Maka,
Uitsluitend na aanmelding

Voor de echte koukleumen zijn er merinowollen vesten van
Woolpower in dikte 600. Woolpower sokken 600 en 800 en
donssloffen hebben we voor de mensen met
koude voeten.
Schapenvachten zijn er te kust
en te keur: bruin, wit, beige,
bont. Allemaal groot en
superdik.
Binnenkort gaat de houtkachel in de MOOSEtuin aan. De Ecofan op
onze kachel verspreidt de warmte gelijkmatig door de
ruimte. En daar komt geen batterij of elektriciteit aan te
pas. Door het Peltier-element wekt de Ecofan zijn eigen
stroom op en de ventilator gaat draaien. We hebben de
nieuwste uitvoering die ook op de minder hete gaskachel
werkt. De luchtverplaatsing is 300 m3/uur. Voor de
tipikampeerders: zet hem op je tentkacheltje en je zult
merken dat de warmte zich gelijkmatig in je tent
verspreidt. Er zijn nog veel meer leuke, nieuwe en bijzondere artikelen
in de MOOSEtuin. Kom gezellig langs op bijvoorbeeld een van de
zondagmiddagen als we in Ede aanwezig zijn.
Tot ziens in de MOOSEtuin , tijdens een Tentipitentenshow 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
www.MOOSECAMPwebshop.nl

www.tipicamp.nl
susan@MOOSECAMP.nl
bart@MOOSECAMP.nl
MOOSECAMP is
Official Tentipi Shop

