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Activiteiten
In januari hadden we een primeur: met ons wintertipicamp stonden
AGENDA

we op het prachtige terrein van de NTKC in Huizen. Volgens NTKC
regels zijn tenten hoger dan 1,90 m. zijn niet toegestaan op deze
terreinen. Hopelijk worden na 31 maart de regels aangepast en zijn
tipikampeerders welkom. In elk geval vormden die 35 tipitenten op het
caravanterrein wel een charme offensief. De 100 jarige NTKC
organiseert in 2012 tal van activiteiten. Neem hier (www.ntkc.nl) maar
eens een kijkje.
Met onze zondag inloopmiddagen gaan we door t/m 1 april. Op 11
maart zijn we wel gesloten, want dan staan we met een grote stand op
de 4x4 Vakantiebeurs (www.4x4vakantiebeurs.nl) in Loon op Zand.
Op zondagmiddag 1 april
geeft Marieke Nooij van
Atelier Vidda een workshop
in de MOOSEtuin. Je leert
hoe je een originele Saami
armband kunt maken van
rendierleer en verzilverd tindraad. Het maximum
aantal deelnemers is 10 en er is nog plaats.
Van 6 t/ 9 april gaan we op paastipicamp
e
(www.tipicamp.nl). Het is al weer het 6 MOOSECAMP paastipicamp.
En natuurlijk gaan we door met onze Tentipi tentenshows:
zaterdagmiddag 17 en 31 maart staan we met onze Tentipi tenten op
SVR-Camping het Binnenland, Zwartesteeg 1 in Bennekom
(www.hetbinnenland.nl).
Ook in de winkel in Ede kunnen we alle modellen opzetten.
Nieuw in de MOOSEtuin
en in de webshop
Speciaal voor de 4x4
vakantiebeurs hebben we
stoere nieuwe artikelen
ingekocht. Zo hebben we
mooie klassieke thermosflessen, camp cook sets, mokken etc. van het
merk Stanley.

De MOOSEtuin (winkel)
kent flexibele
openingstijden.
Meestal zijn we aanwezig
van dinsdag t/m vrijdag
van 10:00 tot 18:00
Op Zaterdag
van 12:00 tot 17:00

Bel eerst even:
0318-690708
Lorentzstraat 4-7
6716 AD EDE
's Maandags gesloten

Gesloten:
10 en 12 maart i.v.m.
4x4 Vakantiebeurs
Zondagmiddag =
inloopmiddag
in de MOOSEtuin:
18 en 25 maart
en 1 april
Tentipi tentenshow:
Zondag 11 maart
van 10:00 tot 16:00 uur

4x4 Vakantiebeurs,
Experience Island,
Loon op Zand
Gratis toegang

Schapenvachten zijn er te kust en te keur.
Voor de hele kleintjes zijn er schattige UKKIES, slofjes en wantjes van
zachte lamsvacht. Tijdens onze winterreis naar het Poollicht maakten
we kennis met het prachtige Finse Kupilka servies. Borden, kommen,
mokken en zelfs bestek zijn gemaakt van een bijna onverwoestbaar
materiaal dat bestaat uit houtsnippers en Polypropylene. Helemaal
top voor de liefhebbers van pannenkoeken (en wie is dat niet), zijn de
pannenkoekpannen met hele lange steel. Met bijpassend deksel
zijn ze ook geschikt om popcorn in te
poffen. Laat dat kampvuur maar
branden! Ook nieuw zijn de Chair Kits
van EXPED. In een
handomdraai maak
je van je Exped
matje een
comfortabele kampeerstoel. En voor wie graag
tussen de bomen slaapt hebben we de nieuwe
Ergo Hammock Combi van EXPED, een
hangmat, tarp en muskietennet in één.
Winnaar van de OutDoor INDUSTRY AWARD 2011.
Tot ziens in de MOOSEtuin, tijdens een evenement of op
Facebook!

Bart en Susan

Tentipi tentenshow:
Zaterdag 17 en 31
maart
van 12:00 tot 17:00 uur
SVR Camping het
Binnenland,
Zwartesteeg 1, Bennekom
Ook op aanvraag zetten
wij buiten of binnen een
tent op
Zondagmiddag 1 april
Workshop Saami armband
o.l.v. Marieke Nooij
Alleen na vooraf
aanmelding
MOOSECAMP
Paastipicamp
6 t/m 9 april
Deelname uitsluitend
na vooraf aanmelding
De winkel is gesloten
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

