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De Good. Green. Glam. Sint heeft er geen 
behoefte aan groots uit te pakken, maar 
geniet er wel enorm van als vrienden en 
families op zijn verjaardag bij elkaar komen 
om hun  waardering voor elkaar uit te 
spreken..

Dat bij elkaar komen zelf en de aandacht die 
wellicht is besteed aan een zelfgemaakt 
kado is natuurlijk het allermooist. Echter een 
kleine, met zorg uitgezochte, duurzaam 
geproduceerde attentie  die je dierbaren goed 
van pas komen, kunnen ook een blijk van 
waardering naar elkaar zijn.

De zorgvuldig samengestelde gedichten 
zorgen voor een lach en soms een enkele 
traan. 
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Voor wie van bakken 
en lekker eten houdt.
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Couleur De Maris Rouge 
Merlot 0.75L biologisch

€9.25 van HEMA

Couleur De Maris Blanc 
Chardonnay 0.75Lbiologisch

€9.25 van HEMA

Bakmix voor feestbrood, sweet chai

€6.95 van Dille en Kamille

https://sckoon.nl
https://sckoon.nl/products.php?q=Couleur+De+Maris+Rouge+0.75L
https://sckoon.nl/products.php?q=Couleur+De+Maris+Blanc+0.75L
https://sckoon.nl/products.php?q=Bakmix+voor+feestbrood+sweet+chai+340+g
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Bakmix voor speculaascake

€6.50 van Dille en Kamille

Beker reactieve glazuur, 

steengoed, grijs

€4.95 van Dille en Kamille

Beker, steengoed, groene takjes

€4.95 van Dille en Kamille

Cadeauzakje

bio-katoen

€3.50 van Dille en Kamille

Gooische Liefde Losse Thee

€4.95 van Gooische Bonen

https://sckoon.nl
https://sckoon.nl/products.php?q=Bakmix+voor+speculaascake+350+g
https://sckoon.nl/products.php?q=Beker+reactieve+glazuur+steengoed+grijs
https://sckoon.nl/products.php?q=Beker+steengoed+groene+takjes
https://sckoon.nl/products.php?q=Cadeauzakje+bio+katoen+winterwarm+groot
https://sckoon.nl/products.php?q=Gooische+Liefde+Losse+Thee


Voor wie van spelen 
hou(d)t.
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Groente En Fruit Plank Hout 6-delig

Prijs: €9.25 van HEMA

Blokkenset Hout Kapper (FSC)

€4.60 van HEMA

Camera Kaleidoscoop (FSC)

€7.00 van HEMA

Theekopje Hout Ø7x5 Met 

Theezakje

Prijs: €3.50 van HEMA

https://sckoon.nl
https://sckoon.nl/products.php?q=Groente+En+Fruit+Plank+Hout+6+delig
https://sckoon.nl/products.php?q=Blokkenset+Hout+Barber
https://sckoon.nl/products.php?q=Camera+Hout+2x10x7
https://sckoon.nl/jump.php?id=4386
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Vingerpopje schaap 

handgemaakt in Peru

€3.50 van Dille en Kamille

Vingerpopje ezel met jong 

handgemaakt in Peru

€3.95 van Dille en Kamille

https://sckoon.nl
https://sckoon.nl/products.php?q=Vingerpopje+schaap
https://sckoon.nl/products.php?q=Vingerpopje+ezel+met+jong


Voor de 
gezinsuitbreiding.



Charcoal inlegger (per stuk)

Baby pyjama - biokatoen (GOTS)

€5.99 van Zeeman

sckoon.nl

Baby romper 

biokatoen

3.49 van Zeeman

Baby hydrofiele luier 

biokatoen (GOTS)

€4.99 van Zeeman

Anavy bamboe luier inlegger Blumchen biokatoenen 

reinigingsdoekjes – 10 stuks

€5.99 van KidzstoreEU.nl
€3.75 van KidzstoreEU.nl

€4.29 van KidzstoreEU.nl

https://sckoon.nl/products.php?q=Baby+pyjama
https://sckoon.nl
https://sckoon.nl/products.php?q=Baby+romper
https://sckoon.nl/jump.php?id=25287
https://sckoon.nl/products.php?q=Blumchen+biokatoenen+reinigingsdoekjes+%E2%80%93+10+stuks
https://sckoon.nl/products.php?q=Charcoal+inlegger+per+stuk
https://sckoon.nl/products.php?q=Anavy+bamboe+inlegger


Voor een goede 
verzorging en 
nachtrust.



Speick Haar Zeep

€2.79 van Big Green Smile

Vulcan Puimsteen

€2.99 van Big Green 
Smile

Herbruikbaar Wattenstaafje in 

Hoesje

€9.95 van Greenjump

sckoon.nl

Amandelolie, 100 ml

8.95 van Dille en Kamille

Ben & Anna Tandpasta Whitening

€6.99 van Big Green Smile

Lamazuna Tandenborstel Groen 

Medium

€5.90 van Big Green Smile

https://sckoon.nl/products.php?q=Speick+Haar+Zeep
https://sckoon.nl/products.php?q=Vulcan+Puimsteen+Large
https://sckoon.nl/products.php?q=Vulcan+Puimsteen+Large
https://sckoon.nl/jump.php?id=15820
https://sckoon.nl
https://sckoon.nl/products.php?q=Amandelolie+100+ml
https://sckoon.nl/products.php?q=Ben+Anna+Tandpasta+Whitening
https://sckoon.nl/products.php?q=Lamazuna+Tandenborstel+Groen+Medium


Voor wie binnenkort 
op zichzelf gaat 
wonen.



€1.14 van Big Green Smile

€1.26 van Big Green Smile

€1.80 van Big Green Smile

The Good Roll 

Plasticvrije Tissues

€2.60 van Big Green Smile

The Good Roll Panda Bamboe 

Toiletpapier

The Good Roll Plasticvrij 

Toiletpapier

The Good Roll Cheerful 

Keukenrol

Marcel's Green Soap Toilet Blok 

Geranium & Lemon

€2.62 van Big Green Smile

Fair Zone Huishoud Handschoenen 

€2.95 van Big Green Smile

Seepje ‘Ochtend in-het-bos geur'

Zeem biologisch 

afbreekbaar

€2.29 van Zeeman

€7.46 van Big 
Green Smile

https://sckoon.nl/products.php?q=The+Good+Roll+Panda+Bamboe+Toiletpapier+1+Rol
https://sckoon.nl/products.php?q=The+Good+Roll+Panda+Bamboe+Toiletpapier+1+Rol
https://sckoon.nl/products.php?q=The+Good+Roll+Plasticvrij+Toiletpapier+1+Roll
https://sckoon.nl/products.php?q=The+Good+Roll+Cheerful+Keukenrol+1+rol
https://sckoon.nl/products.php?q=The+Good+Roll+Plasticvrije+Tissues
https://sckoon.nl/products.php?q=Marcels+Green+Soap+Toilet+Blok+Geranium+Lemon
https://sckoon.nl/products.php?q=Fair+Zone+Huishoud+Handschoenen+Large
https://sckoon.nl/products.php?q=Zeem
https://sckoon.nl/jump.php?id=9251
https://sckoon.nl/jump.php?id=9251


Om in te lijsten.
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Kaart, krokussen (FSC)

€1.25 van Dille en Kamille

Kaart, plantaardig papier, 

paardenbloem

Waarom een boom kappen om papier van te 
maken?

Dit kan ook: prachtig papier, gemaakt van 
bladeren en stengels die na de oogst zijn 
achtergebleven op het land.

Gedrukt met bio-inkt, zonder gebruik van 
water.

€1.25 van Dille en Kamille

Kaart, vos (FSC)

€1.25 van Dille en Kamille

Handgemaakte wenskaarten set

€6.95 van Roads Maakt

https://sckoon.nl
https://sckoon.nl/products.php?q=Kaart+krokussen
https://sckoon.nl/products.php?q=Kaart+plantaardig+papier+paardenbloem+148+x+105+cm
https://sckoon.nl/products.php?q=Kaart+vos
https://sckoon.nl/products.php?q=Handgemaakte+wenskaarten+set


Voor de huismus.
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Sokken 90% biokatoen

€7.95 van Sus en So

Grote Maten sokken biokatoen

€9.99 van Ulla Popken

Sokken kipjes bamboe

€7.95 van Sus en So

https://sckoon.nl
https://www.susenso.nl/winkel/dames-biologisch-fairtrade-kleding-eco-mode-milieuvriendelijk/accessoires-dames-biologisch-fairtrade-kleding-eco/sokken-en-maillots-accessoires-dames-biologisch-fairtrade-kleding-eco/sokken-sokken-en-maillots-accessoires-dames-biologisch-fairtrade-kleding-eco/tranquillo/sokken-met-cirkels/
https://sckoon.nl/products.php?q=Grote+Maten+sokken+Dames+paars+Maat+35+38+KatoenSynthetische+vezels+Ulla+Popken
https://www.susenso.nl/winkel/dames-biologisch-fairtrade-kleding-eco-mode-milieuvriendelijk/thought/sokken-kipjes-bamboe/
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Bamboe breinaalden - 8 mm

Borduurringen - set van 3

€5.99 van Xenos

Mokkenrekje - bamboe 

6 mokken

€5.99 van Xenos

Theepot indigo blue

€6.99 van Xenos

Theepot warmhouder 

bamboe

€8.99 van Xenos

Oliebrander - bamboe/keramiek

€7.99 van Xenos

€1.49 van Xenos

https://sckoon.nl
https://sckoon.nl/products.php?q=Borduurringen+set+van+3
https://sckoon.nl/products.php?q=Mokkenrekje+bamboe+32+cm
https://sckoon.nl/products.php?q=Theepot+indigo+blue+diverse+varianten+blauwwit
https://sckoon.nl/products.php?q=Theepot+warmhouder+bamboe+18x17.5+cm
https://sckoon.nl/products.php?q=Oliebrander+bamboekeramiek+%C3%B8115x95+cm
https://sckoon.nl/products.php?q=Bamboe+breinaalden+8+mm


Voor degene met 
groene vingers. 
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Hangbloempot - jute - ⌀22x9 

cm

€4.99 van Xenos

Fotokader met rotan frame 

21x30 cm

Voedingstabletten, voor grote 

planten, 2 stuks

 €7.50 van Dille en Kamille Plant irrigator, glas, vogel

€6.95 van Dille en Kamille

Botanical Inks: Plant-to-Print Dyes

€7.63 van Amazon.nl

Pot op pootjes, bamboe, 

naturel, groot

€8.95 van Dille en 
Kamille

€9.99 van Xenos

https://sckoon.nl
https://sckoon.nl/products.php?q=Hangbloempot+naturel+%E2%8C%8022x9+cm
https://sckoon.nl/products.php?q=Voedingstabletten+voor+grote+planten+2+stuks
https://sckoon.nl/products.php?q=Plant+irrigator+glas+vogel
https://sckoon.nl/products.php?q=Botanical+Inks+Plant+to+Print+Dyes+Techniques+and+Projects+ebook+%E2%80%93+Ge%C3%AFllustreerd+1+mei+2018
https://sckoon.nl/products.php?q=Pot+op+pootjes+bamboe+naturel+groot
https://sckoon.nl/products.php?q=Pot+op+pootjes+bamboe+naturel+groot
https://sckoon.nl/products.php?q=Fotokader+met+rotan+frame+21x30+cm


Voor wie altijd 
onderweg is.
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Thermosfles bamboe - 400 ml

€9.99 van Xenos

Waterfles glas - 23,5 cm

€3.99 van Xenos

Vershouddoos - bamboe deksel 

€4.99 van Xenos

https://sckoon.nl
https://sckoon.nl/products.php?q=Thermosfles+bamboe+400+ml
https://sckoon.nl/products.php?q=Waterfles+glas+235+cm
https://sckoon.nl/products.php?q=Vershouddoos+bamboe+deksel+11x11x5+cm


Voor wie van dieren 
houdt.



alsa-nature Jubileum Knabbel-selectie Prime

€9.90 van AlsaNatur

alsa-nature Kruiden-harten

€4.90 van AlsaNatur

https://sckoon.nl/products.php?q=alsa+nature+Jubileum+Knabbel+selectie+Prime
https://sckoon.nl/products.php?q=alsa+nature+Kruiden+harten+500+g

