Duurzame decembercadeaus

Verkrijgbaar bij De Groene Vos, Hommelseweg 41, Arnhem
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Bijvoorbeeld
Een Bee’s Wrap! Dit is een duurzaam
alternatief voor plastic- en aluminium
huishoudfolie. Veelvuldig herbruikbaar, eenvoudig schoon te maken.
Een makkelijke stap richting een
afvalvrije keuken!
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boeken vanaf €6,95

Tony repen vanaf €1,25

Body oil €8,95

Onze boekenkast is recent weer
bijgevuld. Tal van boeken vol
informatie, minigidsen, en ook
kinderboeken.

Van mini repen, ‘gewone’ repen tot
bijzondere smaken en cadeausets. We
hebben ze allemaal! Zie je dat wij ook
speciale kerstrepen hebben?

Hydrateert en beschermt het natuurlijke evenwicht van de huid. Verbetert
de stevigheid van de huid en gaat
huidveroudering tegen.

Snack ‘n go zakjes €11,95
Herbruikbaar zakje met klittenband;
alternatief voor de vervuilende plastic
boterhamzakjes. Het wasbare zakje is
ideaal voor een boterham, nootjes,
druifjes of een andere snack.

Snack
go zakjes
Keepcup‘n beker
€22,95€11,95
Volledig van suikerrietresten gemaakte blokken die op Duploblokken
passen. Ook verkrijgbaar in leuke setjes waar je o.a. deze bijzondere
dieren van kan maken. Oersterk en superleuk. Deze blokken zijn
geproduceerd in Nederland.
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kopje vogelvoer, vanaf €4,50

bamboe Pandoo spellen, vanaf €13,30

Tweedehands kopjes gevuld met
plantaardig vet, biologisch voer en
gerecyceld ‘zitstokje’. Erg geliefd bij
de vogels! Gemaakt in Klarendal,
Arnhem. Verkrijgbaar in 3 maten.

Sinds kort hebben wij leuke spellen in duurzame bamboe uitvoering. Allemaal
voor 6 jaar en ouder. Educatief: strategie en vooruitdenken oefenen. Beoefen
je behendigheid en speel gezellig samen.
Iets om jarenlang plezier van te hebben.

De bladzijden van deze notitieboekjes
werken als een whiteboard. Niet meer
nodig? Veeg je tekst uit. Eindeloos
herbruikbaar.

Iets dat het altijd goed doet als cadeau: lekker ruikende producten met
wel 18 toepassingen. Hervulbaar in
onze winkel en 100% natuurlijk.

Bloembollen vanaf €4,75

Slokky flessen €27,25

oesterzwam Growkit €15,30

Onder andere verschillende soorten
tulpen, narcissen, indianenbloemen,
hyacinten, irissen, krokussen,
trommelstokjes, sieruien en
sneeuwklokjes.

Sinds dit jaar nieuw in ons
assortiment: thermosflessen van het
Amsterdamse merk Slokky.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren,
sommige varianten met karabijnhaak.

Het perfecte cadeau voor koffiedrinkers. Meng je overgebleven
koffiedik met het bijgeleverde
oesterzwammenbroed en kweek je
eigen oesterzwammen!

