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Activiteiten
Onze laatste activiteit in 2011 was
deelname aan het Middeleeuws
Midwinterfeest in Zeumeren. Het was
weer een kleurrijk en druk bezocht
evenement met ridders, jonkvrouwen,
marktkooplieden, ruiters en boogschutters.
Het nieuwe jaar beginnen we traditiegetrouw met een Scandinavisch
hapje en drankje in MOOSEtuin op zondagmiddag 8 januari.
Iedereen is van harte welkom. Ook op zondagmiddag 15 en 22 januari
zijn we geopend.
Op 22 januari geeft Marieke Nooij een workshop hoe je een
originele Saami armband kunt maken van rendierleer en
verzilverd tindraad. Er is nog plaats voor een klein aantal
deelnemers.
Van 27 t/m 29 januari gaan we op wintertipicamp. Het is
al weer het 6e MOOSECAMP
wintertipicamp. En natuurlijk gaan we
door met onze Tentipi tentenshows:
zaterdagmiddag 14 januari staan we
met onze Tentipi tenten op SVRCamping het Binnenland, Zwartesteeg 1
in Bennekom. Ook in de winkel in Ede
kunnen we alle modellen opzetten.
Nieuw in de MOOSEtuin en in de webshop
In het nieuwe jaar zullen we weer truien, vesten
en jassen van Dale of Norway in onze winkel
zien. Nu al hebben we een beperkt aantal truien,
vesten en mutsen. En met hele mooie kortingen.
Wol en speciaal merinowol is weer
helemaal terug. Het Nieuw-Zeelandse
merk Icebreaker maakt prachtige shirts
in modieuze kleuren en in een aantal
diktes. Ook de fleece handschoenen, buffs en mutsen
zijn mooi en prettig in het dragen. Want merinowol is
warm, kriebelt niet en neemt geen onaangename
geurtjes aan. We hebben meer dan 200 artikelen van
Icebreaker in onze webshop en allemaal aantrekkelijk
geprijsd. De aanbiedingen zijn zolang de voorraad
strekt.
Warme sokken
Een paar winters geleden waren we op bezoek bij van Gränsfors in
midden Zweden. Na een rondleiding door de smederij waar de bekende
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bijlen gesmeed worden, kwamen we in het kleine
winkeltje waar ook een rek
met Woolpower producten
stond. “Waarom verkopen jullie eigenlijk geen
Woolpower?”, vroeg Gabriel Branby, de
directeur/eigenaar van Gränsfors (en naar later
bleek ook van Woolpower). Tja, we hadden geen antwoord. We
kenden het product ook niet. “Hier, neem maar mee, voor ieder van
jullie een paar sokken 400.” En zo is het begonnen: de sokken waren
zo fantastisch dat de merinowollen onderkleding van Woolpower ook
wel goed moest zijn. En zo is het! Inmiddels hebben wij een
uitgebreide collectie in alle maten en in de kleuren zwart, grijs, rood,
donkerblauw en groen. En de sokken….. nooit meer koude voeten!
Tot ziens in de MOOSEtuin , tijdens een evenement of op
Facebook!
Bart en Susan
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