
DE GROENE WINKEL

In de Schaapskooi is een kleine winkel ingericht waar men van alles kan kopen 
met betrekking tot de natuur.
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Een kleine  greep uit het assortiment:

Kwartetten  met opdruk uit de natuur. Prijs vanaf 2 Euro

Speciale wol voor de
wandelaars  om blaren te
voorkomen of drukplekken te
verminderen. 

Vanaf 3,95 Euro

Dienbladen van Jasper de Ruiter eveneens met opdruk uit de natuur. Prijs 8,50 
Euro

Verschillende zoekkaarten o.a. van waterdiertjes, pootafdrukken, libellen en 
nog veel meer onderwerpen. Per kaart 1,Euro

Verder staat er voor de winkel een standaard met verscheidene kaarten vanaf 
1,25 Euro

Voor de fietsers en wandelaars zijn er veel routes te koop in de prachtige 
omgeving van de Schaapskooi. Vanaf 0,50 Euro

We hebben een scala aan NATUURBOEKEN:

Boeken voor de jeugd zoals onder meer: "Kriebelbeestjes”, “Uilenvlucht” en 
“Ratjetoe” Ook heel leuk om uit voor te lezen. Prijs 14,95 Euro

Een ander boek interessant boek voor de jeugd: Alle Kinderen     Naar Buiten  .   Prijs
29,95 Euro

Een boek dat kinderen stimuleert naar buiten te gaan om zo
oog te krijgen voor de vele kleine en grote wonderen in de
natuur en nog belangrijker, hoe hier zorgvuldig mee om te
gaan. 

Vier seizoenen lang ontdekken de kinderen de natuur zowel
binnen als buiten. De natuur ia als het ware een grote
speeltuin, het ideale ontdekkingsparadijs. 
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Dit boek nodigt hen uit om daar creatief gebruik van te maken. Dit boek is met 
name voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Voor de ouderen de zak gids Vogels van Nederland is 
een gids met overzichtelijke informatie over de 
belangrijkste kenmerken, gedrag, zang en habitat van 
ruim 300 inheemse vogelsoorten. Prijs 16,95 Euro

Kom gerust eens kijken in onze Groene winkel tijdens openingstijden van 
Natuurcentrum De Schaapskooi.

Aanbiedingen

Iedere maand gaan er twee boeken in de uitverkoop

Oktober: 

Boek Bijen en Hommels 

van 14,95 nu voor 8 Euro

Ontmoet minuscule beestjes

in de achtertuin  van 16 nu voor 8 Euro
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November: 

Vroege vogels Landschappen, wandelen 

tussen Oerd en Zwin  nu 5 Euro

Dagvlinders van 27,95 nu voor 15 Euro
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