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Activiteiten
Het nazomertipicamp betekent voor veel
tipikampeerders het eind van het
kampeerseizoen. Op camping Maka waren weer
volop activiteiten: boogschieten, schilderen,
Middeleeuws zwaardvechten, potjiekos koken, we
waren op zoek naar eetbare planten en
paddenstoelen, er werd een
blik Surströmming (Zweedse
gefermenteerde haring) in
stijl geopend en op
zondagochtend was er een
heuse loppis. Dankzij de
houtkacheltjes in de tenten
hadden we 's nachts geen last van de 5 graden
vorst. Kou mag geen belemmering zijn om lekker
buiten te zijn. Op 18 november worden
2 spiksplinternieuwe klompenpaden
geopend zo ongeveer in onze
achtertuin. Een feestelijk gebeuren dat
plaats vindt op SVR Camping het Binnenland
in Bennekom, de plaats waar wij ook onze
tentenshows houden. Wij zijn er bij met onze
grote Giant Hat Kata. Iedereen is welkom om half
2 's middags.
Op 28 en 29 december zijn we net als vorig jaar
bij het Middeleeuws Midwinterfeest in
Zeumeren.
In de wintermaanden zijn wij op zondag in onze
MOOSEtuin. Deze inloopmiddagen zijn altijd
heel gezellig. Op zondagmiddag 8 januari vieren
we de komst van het nieuwe jaar. Iedereen is
van harte welkom.
Nieuw in de MOOSEtuin en in de webshop
Bart neemt op dit moment de website grondig onder
handen. Wist je dat hij alles zelf ontwerpt ? We zijn
altijd op zoek naar dingen waarin we net een tikje
anders zijn dan anderen. Zo kan je bij ons een Gränsfors bijl
bestellen waarin je eigen naam of logo gegraveerd staat. Dat
doet Bart ook met onze lasersnijmachine. Zo'n inscriptie kan
gemaakt worden op alle houten voorwerpen ( heften van
Opinel en Mora houtsnijmessen en op houten mokken) en op
voorwerpen van RVS.

AGENDA
De MOOSEtuin (winkel)
kent flexibele
openingstijden.
Meestal zijn we aanwezig.
Bel eerst even:
0318-690708
Lorentzstraat 4-7
6716 AD EDE
Zondagmiddagen
(12- 17 uur)
in de MOOSEtuin:
13, 20 en 27 november
4, 11 en 18 december
Opening klompenpaden
en fietsbrug over de Grift
vrijdag 18 november
13.30 Camping het
Binnenland
15.00 bij de Veensteeg
www.landschapsbeheergelde
rland.nl

Middeleeuws
Midwinterfeest
28 en 29 december
Recreatiegebied
Zeumeren
Voorthuizen/Barneveld
www.middeleeuwsmidwinter
feest.nl

Nieuw in de webshop zijn de rubrieken
met cadeau-ideeën in verschillende
prijscategorieën. En kom je er helemaal
niet uit, dan zijn er de cadeau-bonnen
vanaf 10 Euro. Cadeaubonnen vanaf 50 Euro worden in hout
lasergesneden. Natuurlijk met de naam van de ontvanger erop
gegraveerd.
Woolpower introduceert een geheel
nieuw materiaal om aan de vraag
naar dunnere onderkleding te
voldoen: Woolpower LITE. We
hebben crewe necks met korte en
lange mouw, boxer shorts en long
johns voor dames en heren. Bij aanschaf van een
product uit de LITE serie geven we nu een beanie
(mutsje) cadeau! Wees er snel bij: we hebben 20 beanies voor
deze actie ter beschikking.
Fuza is wollen design kleding uit Denemarken
met de focus op old school retro designs,
gebreid in 100% zuivere wol. We hebben
prachtige jassen binnen gekregen die ook nog
prettig geprijsd zijn.

Zondag 8 januari 2012
van 12 tot 17 uur:
Nieuwjaarsborrel met
Scandinavische hapjes en
drankjes
Tentipi tentenshows:
staan niet gepland voor
november en december;
op aanvraag zetten wij
buiten of binnen een tent op
Een grote tent uit Lapland
huren voor je feest?
MOOSECAMP verhuurt deze
tenten!
Bel of mail ons voor info

MOOSECAMP,
buitengewoonkamperen
Er zijn nog veel meer leuke, nieuwe en bijzondere
Susan Perdok en
artikelen in de MOOSEtuin. In december is de winkel in kerstsfeer.
Bart Eefting
Kom gezellig langs op bijvoorbeeld een van de zondagmiddagen als we www.MOOSECAMP.nl

in Ede aanwezig zijn.
Tot ziens in de MOOSEtuin , tijdens een evenement of op
Facebook! Bart en Susan

www.MOOSECAMPwebshop.nl

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

MOOSECAMP is
Official Tentipi Shop

