
 

 
 

De Tuinvogeltelling is bijna jarig, maar Sinterklaas ook! Voor iedereen die nog naarstig op 

zoek is naar cadeaus, hebben we de tien allerleukste vogel-Sint-cadeaus onder de € 20,- op 

een rijtje gezet. 

 

Snel bestellen, dan zijn ze voor pakjesavond in huis! Spullen uit de webwinkel van 

Vogelbescherming worden -als ze op voorraad zijn- binnen drie werkdagen verzonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Lees meer over deze kunstenaar en de National Audubon Society 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vintage vogelposter van 

John James Audubon, 

vanaf € 12,90 juniqe.nl. 

 

Keuze uit meer dan 50 

posters!  

Puzzel Dieren in de sloot € 8,95 

winkel.ivn.nl.  

 

Ook andere mooie natuurpuzzels, 

spelletjes en boeken. 

Vogelbescherming  

Agenda (€ 13,95),  

Kalender (€ 9,95) of 

Agenda+Kalender (€ 21,95) 

vogelbeschermingshop.nl 

 

Echte klassiekers, wees er snel 

bij, want ze vliegen er uit! 

 

Bewaarblik IJsvogel € 9,95 

jasperderuiter.com. 

 

Veel verrassende natuur-

cadeautjes en grotendeels zelf 

getekend en ontworpen door 

Jasper de Ruiter. 

 

Kinderboek Roodstaartje € 13,95 

vogelbeschermingshop.nl. 

 

Lief voorleesboekje over  

een roodstaartje dat door  

een gewonde vleugel niet 

weg kan trekken.  

Voor kinderen  

van 3 tot 6 jaar. 

 

       Lenzendoosje uil € 5,95; cadeaucadeau.nl. 

 

 

 

 

Grappig klein cadeautje in verschillende kleurtjes. 

 

http://www.audubon.org/content/john-james-audubon
https://www.juniqe.nl/john-james-audubon?product_types=51
https://winkel.ivn.nl/puzzel-dieren-in-de-sloot.html
https://www.vogelbeschermingshop.nl/uitgelicht/2018
https://www.jasperderuiter.com/product/koekblik-ijsvogel-art-nr-420010/
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https://www.vogelbeschermingshop.nl/boeken-cd's/kinderboeken/Roodstaartje
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Op het moment dat we deze cadeautips verzamelden, waren ze allemaal op voorraad en 

allemaal onder de € 20,-. Mocht daar iets in veranderen: sorry! Vogelbescherming heeft alleen 

invloed op de eigen webwinkel. Eventuele verzendkosten verschillen per website en per 

besteed bedrag. 

 

Poster Roofvogels € 14,99 

vogelbeschermingshop.nl. 

Onmisbaar in iedere 

kinderkamer en stiekem ook in 

elke grote mensen kamer . 

 

Vogelbad op voet € 10,-; lil.nl. 

 

Dat oogt meteen gezellig in de tuin. 

Ook in de winter kunt u gewoon 

water aanbieden, maar doe er nooit 

zout of suiker in! Het is niet erg als 

het weer bevriest, vogels pikken 

sneeuw en rijp om voldoende vocht 

binnen te krijgen. 

 

Pluche goudvink € 10,95 

vogelbeschermingshop.nl. 

 

Mét geluid! Meer dan tien 

verschillende pluche vogels  

zijn te bestellen, maar het 

assortiment wisselt. 

 

Kleurboek Vogels kleuren 

€ 7,85; bol.com. 

 

Met 40 klassieke  

vogelafbeeldingen als  

voorbeeld.  

Kleurplezier voor 

kinderen  

én volwassenen. 

 

27 & 28 januari 2018 

https://www.vogelbeschermingshop.nl/cadeaus/poster-europese-roofvogels
https://www.lil.nl/vogelbad-op-voet-235x145x131-gietijzer-esschert-design?cat_id=32872
https://www.vogelbeschermingshop.nl/Pluche_goudvink_met_geluid
https://www.bol.com/nl/p/kleurboek-vogels/9200000026632639/
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