Programma 15 jaar De Groene Vos vanaf oktober 2020
De volgende festiviteiten om het 15-jarig bestaan van De Groene Vos te vieren, zijn gepland of
worden uitgevoerd. We nemen er de tijd voor, mede i.v.m. de coronacrisis. Sommige onderdelen
zullen pas in het voorjaar van 2021 worden georganiseerd.
1. Sinds 30-09 heeft De Groene Vos de bloemetjes (vier potten met violen) buiten gehangen.
Binnen hangen slingers en ballonnen. Op 1, 2 en 3 oktober kregen klanten als traktatie
hommeltjes aangeboden en was er 10% korting op biologische wijnen en chocola.
Op sociale media (Facebook en Instagram) is op 1 oktober ons jubileum aangekondigd.
2. In het weekend van zaterdag 10 oktober - de dag van de duurzaamheid - verschijnt een
artikel in de Arnhemse Koerier over het 15 jarig bestaan (een interview met voorzitter Jan
Schreur, door Hilde Wijnen).
Verder verschijnt dan een nieuwsbrief van De Groene Vos met aandacht voor het 15-jarig
jubileum.
3. ‘Product van de maand’ oktober zijn de biologische bloembollen die in het voorjaar bijdragen
aan de biodiversiteit in de stadstuinen. In oktober wordt 10% korting gegeven.
4. In de feestmaand december biedt De Groene Vos recyclede wijnglazen aan met 15% korting,
zodat met ons op afstand getoast kan worden op 15 jaar De Groene Vos. De glazen zijn
gemaakt van oude wijnflessen en zijn van Nederlands fabricaat in een plasticvrije
geschenkverpakking.
5. Onze winkelvrijwilliger Noa Haensel maakt een film over 15-jaar duurzaamheidsinitiatieven
en over wat De Groene Vos in 2020 bezighoudt, zowel in de winkel als in onze projecten.
6. De Groene Vos wijdt haar jubileumjaar en 2021 aan het thema biodiversiteit in de stad: hoe
kun je als stadsbewoner bijdragen aan vergroting van de biodiversiteit.
Behalve meer aandacht voor biodiversiteit in de winkel (nestkastjes, info, boeken, biologisch
stadstuinieren, enz.) organiseren we enkele wandelingen met een gids door de stad, onder
meer lunchwandelingen (in voorjaar 2021) om stoepplanten te bekijken met een verhaal.
Verder zal De Groene Vos een seminar/studiemiddag plannen over biodiversiteit in de stad,
waarschijnlijk in maart/april 2021.
Rond diezelfde tijd hopen we (corona-proof) een Groene Roedel feest te kunnen organiseren
voor en met duurzame Groene ‘vossen’ in en om Arnhem: vrijwilligers, Vrienden van De
Groene Vos, vaste klanten en bezoekers van onze activiteiten.
7. De etalage krijgt een nieuwe raamdecoratie met de boodschap ‘denk mondiaal , handel
lokaal’ en een visuele weergave van Stichting De Groene Vos alsduurzaam wijkinitiatief
zonder winstoogmerk dat zich met louter vrijwilligers inzet om mensen te inspireren tot een
duurzame leefstijl.
8. De Groene Vos brengt nieuwsbrieven en persberichten uit voor wijkkrant, Gelderlander, RTV
Arnhem en Omroep Gelderland om geïnteresseerden op de hoogte te houden.

