
Duurzame december cadeaus
Verkrijgbaar bij De Groene Vos, Hommelseweg 41

Diverse Werfzepen, vanaf €6,75

Diverse bijenwas kaarsen, vanaf €7,95

kinderboeken, vanaf €12,95 Botma &van Bennekom, vanaf €6,95
Gemaakt in de ambachtelijke  
biologische zeepziederij in 
Utrecht. Ze verwerken o.a.    
planten tot zeep voor huid, haar, 
schoonmaak en de afwas. 

Wist je dat we naast onze  
reguliere boeken ook kinder 
boeken hebben? Vol mooie  
illustraties en verhalen, gedrukt 
op duurzaam FSC papier. 

Zeep, balsem en olie. Producten 
die lang meegaan en bestaan uit 
natuurlijke, biologische  
ingrediënten. Gemaakt in het 
atelier aan de Sonsbeeksingel.

Naast onze reguliere kaarsen die gemaakt zijn 
van door ons ingezameld kaarsvet, een  
recycleproduct dus, hebben we ook  
kaarsen van bijenwas. Dit assortiment 
breidt zich steeds verder uit. Waxine 
lichtjes, dinerkaarsen, een hele 
set van verschillend 
formaat, gegoten in 
keramiek en zelfs in 
dennenappelvorm. 
Leuk als cadeau 
of om zelf te 
branden!



Klean Kanteen Drinkflessen, vanaf €20,90 Tony’s kerstrepen, voor €3,75 Squiz zakjes, €15,  5 per 3 stuks
Verkrijgbaar in verschillende  
kleuren, maten en met diverse 
prints. Met handige sport- of 
draaidop. Kwalitatief zeer sterk!

Ook dit jaar zijn ze er weer: de 
Tony kerstrepen. Diverse smaken: 
melk gemberkoekjes, puur mint 
candy cane en melk glühwein.

Met deze hervulbare knijpzakjes 
kun je het zelf gemaakte eten 
voor jouw kind op een milieu- 
bewuste manier verpakken. 

Zintenz bloknotes, vanaf €2,95
Handige bloknote op papier van 
landbouwafval in verschillende 
maten. Ook leuk om te geven met 
kleurrijke ZuperZozial pen (€1,50).

Vilten kerstornamenten, €9,95
Leuk voor in de kerstboom of als 
decoratie. De ornamenten zijn 
van 100% schapenvilt en worden 
gemaakt in een kleine Europese 
fabriek. Per 2 stuks. 

Gamebook van Correctbook, €34
Uitwisbaar en dus eindeloos herbruikbaar spelletjesboek.  
Hoe werkt het? Er zitten veertien spelletjes in. Ze zijn zo 
ingedeeld dat je de pagina’s er makkelijk uit kan klikken om 
alle spelletjes met maximaal vier personen te spelen!
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Foodhuggers, vanaf €12,95Rebotteld, vanaf €5,95
De oplossing tegen het gebruik 
van wegwerpplastic in de keuken. 
Gebruik ze voor het vers houden van 
aangesneden groenten en fruit.

Lampen en glazen gemaakt van 
gebruikte wijnflessen. Glazen zijn 
per stuk, per 2 of per 4 verkrijgbaar. 
Allen in mooie cadeauverpakking!

Composteerbare koffiecapsules, €17,75 Bamboe pandoo spellen, vanaf €15,95
NIEUW: composteerbare koffie- 
capsules. Compatibel met alle  
Nespresso®-machines die na 
2010 zijn gemaakt. 

Wistje dat wij ook 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.

energiebesparende producten Oesterzwam Growkit, €15,80Bio bloembollen vanaf €3,95
Een tal aan producten, o.a. radiator-
folie, tochtstrips, vensterfolie,  
energiemeters, deurdrangers, water 
besparende douchekoppen etc.

Het perfecte cadeau voor koffie- 
drinkers. Meng je overgebleven  
koffiedik met oesterzwammenbroed 
en kweek je eigen oesterzwammen!

O.a. verschillende soorten  
narcissen, indianenbloemen,  
hyacinten, sieruien, krokussen en 
meer. Zolang de voorraad strekt!


