
3 maal goud 
Op de Nationale Vakwedstrijden in
Amsterdam heeft Slagerij Stut met
pastrami, zeeuws spek en rookworst
goud behaald.
Ieder najaar worden er slagersvakwed-
strijden gehouden in combinatie met een
vakbeurs. Slagers uit het hele land kun-
nen producten inzenden, om deze te
laten keuren door een vakjury. Dit Jaar
hebben Patrick en Henk, beide werk-
zaam bij slagerij Stut, een nieuwe pastra-
mi ontwikkeld. Het bijzondere aan deze
pastrami is dat hij licht gepekeld is en
gekruid met o.a. knoflook, rozemarijn,
peper en paprika. Dit rundvleesproduct
wordt op een lage temperatuur gegrild,
een echte specialiteit. Maar ook de tradi-
tionele producten zeeuws spek en  rook-
worst hebben bewezen dat echte smaak

gewaardeerd wordt. Ook zij zijn met
goud bekroond. 

Allerzielen
Op vrijdag 1 november worden de
dierbaren die rusten op de Algemene
Begraafplaats aan de Woensbergweg
herdacht. 
Van 18.00-22.00 uur is de aula open en
kunt u met elkaar van gedachten wisse-
len. Op deze avond wordt u uitgenodigd
om zo veel mogelijk lichtjes op de gra-
ven te ontsteken en hiermee uw gevoe-
lens voor de overledenen te uiten. 
Naast een kopje koffie of thee kunt u
ook genieten van fraaie schilderingen,
sfeervolle muziek of ingetogen voor-
drachten. 

Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met Lies Verver 
en Henk de Boer, tel. 5386248 of via
vincentgmbrugman@gmail.com. 
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www.voorma-walch.nl

    Laren-Blaricum                       Huizen-Naarden 

DE EREGALERIJ VAN
HOOFDSPONSORS EN SPONSORS

TANDHEELKUNDE

K L I N I E K

B L A R I C U M

Uw gebit.... onze zorg!

Kerklaan 18   1261 JB Blaricum    
Tel.: 035 - 5319064

Naarderstraat 21C-23, Laren
Tel. (035) 538 02 50

P        

met de officiële mededelingen Gemeente Blaricum
HEI & WEI IS HET DORPSBLAD DOOR EN VOOR ALLE BLARICUMMERS EN IS EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DORPSBLAD BLARICUM.

heihei&&weiwei

Buiten op het pleintje staan gezellige
picknickbanken. Klanten en passanten
kunnen hier neerstrijken voor een kopje
biologische koffie.
Met kruidkoek
gevuld met de heer-
lijkste appeltjes uit
eigen boomgaard. Of
straks voor een
warme chocomel, het
terras omgetoverd in
winterse sferen met
kerstbomen en vuur-
korven. Regine van
den Doel is de winkel dan ook mede
gestart vanuit een sociaal aspect, het
moet een bijzondere ontmoetingsplek
worden.

Assortiment
Fair Seasons behoort tot een nieuwe
generatie boerderijwinkels: professio-

neel, klantgericht en
met een breed assorti-
ment. Naast verse
groenten wordt er bio-
logische zuivel ver-
kocht. Daarnaast zijn
er dagelijks verse
maaltijden. Iedere
week kookt Mama
Nette heerlijke zelfge-
maakte Indonesische

en Surinaamse maaltijden, die thuis
alleen nog maar opgewarmd hoeven te
worden. Uiteraard zijn er ook seizoens-

Allemachtig Aty tachtig! Aty Lindeman-Strengholt – wie kent haar niet? – is tachtig
geworden. Naast haar drukke gezin heeft ze zich haar hele leven ingezet voor de gemeen-
schap, voor anderen. Jarenlang in het bestuur van de Oranjevereniging, vanaf beginjaren
zeventig grote steun en toeverlaat  van hei & wei. Al het moois dat ze schreef over
Blaricum en over dorpsgenoten, een stukje geschiedenis, waard om vast te leggen.
Raadslid, lid van verschillende comités die streden voor de zelfstandigheid van Blaricum
en betrokken bij tal van initiatieven en dorpsactiviteiten. Ereburger van Blaricum, ridder
in de orde van Oranje-Nassau. Nog altijd actief als vrijwilliger. Wat een vrouw!
De redactie van hei & wei wenst haar van harte proficiat.

De landwinkel Fair Seasons aan de Torenlaan 12 is inmiddels ruim twee
maanden open. Tijd voor een nadere kennismaking met deze winkel met
100% verantwoorde producten. Weten wat er op je bord ligt, is het motto. 
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Uw warenhuis in
Bussum

www.barneveldzaken.nl

Website 
nodig?

graphicdynamics.nl

Fa. Wed. B. Vos

Restaurant
Lounge

Lunch and
Dinner

Amsterdam
T. 020-4707521

Blaricum
T. 035-5336996
www.theredsun.nl

Torenlaan 8
Tel. 538 33 54

SLAAPPLAATS
NODIG?

BLARICUM
BED&BREAKFAST

Tel 06-55781678
blaricumbnb.nl

www.dayspamooi.nl

  

 
 

Tel. 035 - 543 19 32
of 06 - 40 24 78 78

www.seniorbanking.nl

Landwinkel Fair Seasons

vervolg op achterpagina 4
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CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis
Kerklaan 16, Blaricum

Postbus 71, 3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

E-mail: info@blaricum.nl

Website: www.blaricum.nl

Zuidersingel 5, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m do. van 08.30 – 17.00 uur en

vr. van 08.30 – 13.00 uur

Dienstverlening
Voor het maken van een afspraak kunt 

14 035 of maak een afspraak via 

www.blaricum.nl

Gemeentewerf
Zuidersingel 2, 3755 AZ Eemnes

Telefoon: 14 035

Ma. t/m vr. van 08.00 – 16.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.blaricum.nl 

of per telefoon: 14 035

kregen dinsdag 24 september les in 
duurzame energie. Wethouder Ineke de 

kinderen antwoord op vragen als ‘Hoe 
kan ik warmte binnen houden? Zelf 
energie leveren? Windenergie gebrui-

stroomslurpers en sluipverbruikers?’ 

Het doel van deze lessen is kinderen op 
een speelse manier bewust te maken 
van energieverbruik, te laten zien hoe 

-
gegaan en hoe met nieuwe technieken 
duurzame energie kan worden opge-
wekt.

Les in duurzame energie

Foto: Studio Kastermans

28 oktober 2013 met spoed worden aangevraagd kunnen 
de volgende werkdag niet worden opgehaald. De daarvoor 

Wanneer u op dinsdag 29 oktober 2013 een spoedaan-
vraag indient op het BEL kantoor in Eemnes, 
kunt u het document donderdag 31 oktober 2013 ophalen 

TIJDELIJK GEEN SPOEDAANVRAGEN VOOR REISDOCUMENTEN 

Donderdag 26 september 2013 opende wethouder Peter Smit een nieuwe BEL-Art 

-

Nieuwe BEL-Art expositie geopend

Nederland wordt ’s nachts steeds lichter. 
We behoren tot de meest verlichte 

voor het milieu, want al dat licht kost 
veel energie. In heel Nederland gaan op 

van de Nacht duizenden lichten uit en er 
-

in Laren/Eemnes organiseert samen met 
de BEL-gemeenten een leerzame, span-

heel leuke dag voor iedereen. 

Programma

-

-
-

school voert om 14.00 uur, 15.30 uur 
en 16.30 uur de musical ‘Ratzooi’ op. Er 
wordt voorgelezen uit Diego Zonnesteek. 
Er is een duurzame markt tot 17.00 uur. 
En tussen 17.00 en 21.00 uur is er een 

Puur Smaeck kan tegen een vergoeding 

3755 MX Eemnes, telefoon: 035 – 
538 00 61. Tip: Trek warme kleren aan 

www.nachtvandenacht.nl

Kom zaterdag 26 oktober naar de 
Nacht van de Nacht!

Foto: Gerbe van der Woude



Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aanvragen om 
omgevingsvergunningen 
•  Naarderweg 64, 1261 BV, het vellen 

van 1 boom, ingekomen 24 september 
2013;

•  Meentweg 4b, 1261 XT, het verbou-
wen van een woning, ingekomen  
24 september 2013;

•  Stachouwerweg 11, -
gen van de toegangspoort, ingekomen 
25 september 2013;

•  Business 27 (Blaricummermeent), 

-

26 september 2013;
•  Dorpsstraat 5, 1261 ES, het vellen van 

3 bomen, ingekomen 1 oktober 2013;
•  Laantje van Hynckes 1 t/m 29 (on-

even) Blaricummermeent, 1261 ZL, 
het oprichten van 15 woningen, inge-
komen  1 oktober 2013.

De aanvragen kunnen worden ingezien 

Verleende vergunningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Verleende 
omgevingsvergunning
•  Rode Beukplein 1 t/m 9, Laantje van 

Heijenbrock 2 t/m 18, 5 t/m 7A en  
41 t/m 52, Erfgooiersdreef 54 t/m 58, 
Floris V dreef 51 t/m 61 en 6 wonin-
gen aan een nog te benoemen straat, 
nog geen postcode bekend, oprichten 
van 38 woningen, verzonden 23 sep-
tember 2013; 

•  Torenlaan 38, 1261 GE, het vellen van 
1 Amerikaanse eik, verzonden  
23 september 2013;

•  de Staken 16, 1261 LD, het vellen van  
1 iep, verzonden 27 september 2013;

•  Scheimel 13, 1261 VD, het vellen van 
1 catalpa, verzonden 27 september 
2013;

•  Eemnesserweg 22e, 1261 HG, het vel-
len van 1 zomereik, verzonden  
27 september 2013;

•  , 1261 HR, veranderen 
en vergroten van een woning, aanleg-
gen uitweg en vellen van twee bomen, 
verzonden 27 september 2013;

•  Stachouwerweg 11, 1261 HT, verande-
ren toegangspoort, verzonden  
3 oktober 2013;

•  Raadhuisstraat 9, 1261 EW, plaatsen 
dakkapel, verzonden 3 oktober 2013;

•  Bussummerweg 43, 1261 BZ, het vel-
len van 1 beuk, 1 grove den en 5 eiken, 
verzonden 3 oktober 2013.

Tegen de genoemde besluiten kunnen be-
langhebbenden op grond van de Algemene 

 
6 weken na bekendmaking van het betref-

-

wethouders. De datum van bekendmaking 
is per besluit aangegeven. 

-

van voorlopige voorziening indienen 

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 
voorzieningen.
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Burgemeester en wethouders van Bla-
ricum maken bekend dat het college in 
de vergadering van 17 september 2013 

mantelzorg vast te stellen.

-
ken van het bestemmingsplan voor het 
bouwen ten behoeve van mantelzorg. 
Burgemeester en wethouders kunnen 

-
lage II van het Besluit omgevingsrecht 

beleidsregels vaststellen die het afwe-
gingskader bieden voor planologische 

 
-

dening voor bouwen voor mantelzorg 
treedt in werking op 12 oktober 2013. 

voor mantelzorg ligt vanaf 11 oktober 
2013 gedurende zes weken ter inzage 

Zuidersingel 5 in Eemnes

AFWIJKINGENBELEID RUIMTELIJKE ORDENING 
VOOR BOUWEN VOOR MANTELZORG

BEL-Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit
Iedere dinsdag - in de oneven weken - 
in het BEL-kantoor,  Zuidersingel 5 in 

Vaststelling 1e wijziging op de 
Legesverordening 2013

-

De gemeenteraden van Blaricum, Eemnes 
-

menwerking met Huizen op sociaal gebied 
verder uitbreiden. Dat zeggen de raden in 

-
meenten in de regio en Eemnes gevraagd 
om voor 1 oktober te reageren op drie 

van de regio is beschreven. In hun brief ge-
ven de BEL-gemeenten aan zich te kunnen 

de drie BEL-gemeenten zelfstandig  en 
wordt de samenwerking met de gemeente 

Huizen, met name op het gebied van het 
sociale domein, verstevigd.

niet aan de orde. In 2011 is de bestuurs-
kracht van Blaricum, Eemnes en Laren 
beoordeeld en voldoende gebleken. Op 
het gebied van Sociale Zaken bestaat 
al een samenwerking met Huizen in de 

-

-
dige basis verder invullen.

BEL-gemeenten willen samenwerking 
met Huizen

de gemeente subsidie aanvragen voor energiebesparende en duurzame energiemaatrege-
-

van de investering tot een maximum van € 750,- per woning. Zie ook: www.blaricum.nl

Subsidie energiemaatregelen 2013

Voor het bouwen of verbouwen van uw 

gemeente nodig. De gemeente controleert 
vervolgens de vorderingen door foto’s te 

-
ber is de gemeente gestart met de contro-

kunnen in de maanden oktober, november 

foto’s te maken van uw perceel. 
-

verlenen voor het maken van de foto’s. De 

-

Contact
Mocht u vragen hebben of wilt u contro-

met uw gemeente, telefoon: 14 035.

Toezicht op bouwprojecten



Gaat u binnenkort uw zolder, kelder of
rommelkast opruimen? Goed idee, want
u kunt uw goederen weer inbrengen voor
de rommelmarkt 2014, die traditiege-
trouw plaatsvindt op de Blaricummerie
op Koningsdag. U kunt uw spullen bren-
gen bij Rie Rigter, Eemnesserweg 4,
Blaricum. Geen groot meubilair. 

Inbreng 
rommelmarkt

Torenhof t/m 16 oktober expositie van
handgemaakte Venetiaanse maskers,
schilderijen en foto’s van Olga Dol. 
BEL-kantoor t/m 6 november expositie
van Tiny van Ling, Mareza Egbers en
Annette Olthof. Maandag tot en met
donderdag open van 8.30-17.00 en vrij-
dag 8.30-13.00 uur.

WELZIJN/CULTUUR
Radio 6fm Elke zaterdag in het pro-
gramma ‘Ochtend humeur’ is er om
10.15 uur het item ‘Achterhaald nieuws’
met Frans Ruijter. 
Veteranenbijeenkomsten 17 oktober,
21 november en 19 december in het
dienstencentrum Brassershoeve,
Waterstraat 2, Huizen van 15.00 tot
17.30 uur. Info: G. Elders tel. 5383830
of 0639466134.
PC Helpdesk Bent u 50+,  zit u met een
probleem met uw PC, tablet, iPad? U
kunt op maandag tot vrijdag tussen
10.00-12.00 uur bij de PC Helpdesk in

het Brinkhuis advies inwinnen. Info:
www.pchelpdeskbel.nl.
Brinkhuis Lezing ‘BD-imkers, een
tocht door het bijenjaar’ op 19 oktober
om 13.30 uur. Info: tel. 5384101, e-mail:
jangoedkoop@me.com. Schilderskring
in het atelier op dinsdagavond van
19.30-22.30 uur. Voor info en aanmel-
den cursusbureau@versawelzij.nl of
tel. 6299838. 
Torenhof Rijbewijskeuring op 17 okto-
ber. Voor info en een afspraak belt u het
landelijk afsprakenbureau: 088-2323300.
Zelf een datum plannen kan via de web-
site www.goedkopekeuringen.nl. Tarief:
€35,- voor de B/E keuring en €52,50,-
voor chauffeurs jonger dan 70 jaar met
C/D/E rijbewijs. Met ingang van 1
januari 2014 gaat de keuringsleeftijd
omhoog van 70 naar 75 jaar. Op
www.regelzorg.nl kunt u middels de
keuringscheck nagaan of u moet wor-
den gekeurd.
Algemene begraafplaats De Woens-

EXPOSITIES
Kunsthandel Studio 2000 t/m 9
november de verkooptenstoonstelling
‘Een leven lang kunst verzameld: van
Israels tot Appel’. Woensdag t/m zater-
dag open van 13.00-17.00 uur en op 12
en 13 oktober van 11.00-17.00 uur. Info:
www.studio2000.nl.
Geologisch Museum Hofland de ten-
toonstelling: ‘En toen... kwam de
mens’, t/m december 2013.
Dinsdag t/m zondag open van 13.00-
16.30 uur. Info: 
www.geologischmuseumhofland.nl.
Historische Kring Blaricum t/m
december etsen van Bob ten Hoope.
Openingstijden: op donderdag van
20.00-22.00 uur en op zaterdag van
14.00-16.00 uur.
Info: www.histkringblaricum.nl.
Singer Laren de tentoonstelling:
‘Dwars door Frankrijk’ van Henri Le
Sidaner, t/m januari 2014. Info:
www.singerlaren.nl.

berg Allerzielen op 1 november vanaf
18.00 uur. Voor informatie tel.
5386248. 
De Blaercom Mensendieck voor seni-
oren op woensdag van 10.30-11.15
uur. Voor info en aanmelden Margriet
Bijl tel. 06-20335330 of 
margrietbijl@hetnet.nl. 
Theater aan de Brink 25 oktober, 
29 november en 27 december pianore-
cital van Weltklassik am Klavier.
Aanvang 20.15 uur. 
Voor info info@thebrink.nl en
www.hartvanlaren.nl. Voor reserve-
ring reserveren@hartvanlaren.nl of
tel. 06-51147774. 

BIBLIOTHEEK 
Huizen woensdag 16 oktober van
10.45-12.00 uur lezing van Marc
Verstraeten over zijn reis naar
Antartica, tel. 5257410. Laren tel.
5382612. 
Info: www.bibliotheekhlb.nl.

Of heeft u een vraag over de bezorging,
of een beschadigd exemplaar ontvangen,
stuur dan een e-mail naar
heienwei@jm2.nl o.v.v. ‘hei & wei
bezorging’. U kunt op werkdagen ook
bellen met 5316520.

Colofon
hei & wei bestaat mede dankzij subsidie van
de gemeente, donaties en de adverteerders

Eindredactie:
Gerda Jellema, Bela Bouma, Marjolijn Schat 
Kopij aanleveren: redactie@heienwei.nl of 
aan Gerda Jellema, Onder den Dael 17, 1261
CN Blaricum, tel. 06-50593402
Redactie: Sybert Blijdenstein, Ilse Bloemen,
Helena ter Haar, Gerda Jellema, Aty
Lindeman, Elisabeth Loudon, Karin Maas,
Robert Molijn, Daniëlle Mouissie, Hidde van
der Ploeg, Henny Radstaak, Frans Ruijter,
Satyamo Uyldert, Adrie van Zon
Medewerkers: Anneke Bruggeman, 
Linda Eggenkamp, Nico de Gooijer, Christa
Hogenkamp, Piet Niks, Corryn de Vrieze,
Ria Bulten-van der Mik
Foto’s: Peter van Rietschoten, Sybert
Blijdenstein en Gerbe van der Woude
Advertentie-, sponsoropdrachten:
Jacqueline Gesink, tel. 5313162,
e-mail: gesink@solcon.nl
Voor tarieven zie www.heienwei.nl
Uitgever: Stichting Dorpsblad Blaricum 
Voorzitter: Pim Baljet 
Secretariaat: Jacqueline Gesink, 
e-mail: gesink@solcon.nl
Penningmeester en donateursinformatie:
Rist Brouwer, tel. 5310984 
e-mail: ristbrouwer@hotmail.com
Banknr. 12.66.37.296 
t.n.v. Stichting Dorpsblad Blaricum
Druk: JM2 grafische producties, 5316520
Oplage: 4.500

www.heienwei.nl

Hei & wei is een tweewekelijkse uitga-
ve. Mail uw kopij naar:
redactie@heienwei.nl. 

Kopij

Hei & wei niet 
ontvangen?

Nieuw in Blaricum

4hetseizoen, een praktijk voor kindercoa-
ching voor kinderen van 4 tot 18 jaar van
Mirande Pels-ter Weijden. Tevens diverse
creatieve activiteiten. Voor informatie
www.4hetseizoen.nl of tel. 06-29110701. 

Familieberichten
Overleden
21-09-2013 Sientje Borsen-van den

Brink, geboren 
25-12-1924

21-09-2013 Wilhelmus Cornelis
Maria de Klerk, geboren
17-12-1947

22-09-2013 Gerda Heijn, geboren
11-08-1922

23-09-2013 Elsje Janna van Vembde-
Meijer, geboren 
05-11-1921

23-09-2013 Guus Schneider-Zwart,
geboren 01-07-1925

Dorpsagenda

De jaarlijkse collecte van de
Nierstichting heeft dit jaar € 4.018,34
opgebracht. De collecte van KWF
Kankerbestrijding heeft € 7.870,44
opgeleverd. KWF en de Nierstichting
danken alle gevers voor hun bijdrage en
de collectanten voor hun inzet. 

Beste Bibliotheek 
Tijdens een feestelijk evenement in het
Beatrixtheater in Utrecht op donderdag
3 oktober won de bibliotheek met de
vestiging in Laren de prijs voor de beste
bibliotheek van Nederland.

Er werden prijzen uitgereikt in drie cate-
gorieën, de bibliotheek in het Brinkhuis
won de prijs voor ‘kleine’ bibliotheken
(in plaatsen tot en met 20.000 inwoners). 
‘Als je een tuin en een bibliotheek hebt,
heb je alles wat je nodig hebt’ (‘Si hor-
tum in bibliotheca habes, deerit nihil’)
sprak de Romeinse filosoof Cicero (106-
42 v.C.). De jury heeft dit ook in Laren
geconstateerd. 

Reactie directeur
Directeur Pauline Gmelig Meyling kreeg
de prijs overhandigd uit handen van de
dichter des vaderlands Anne Vegter. ‘Wij
zijn enorm trots op deze prijs, de afgelo-
pen maanden zijn we op wisselende tijd-
stippen bezocht door deskundige myste-

ryguests. Zij beoordeelden ons op ver-
schillende onderdelen als gebouw en
inrichting, aanbod en collectie, en ser-
vice en klantgerichtheid. Ook het activi-
teiten- en dienstenaanbod werd meege-
wogen. De nominatie – een jaar na de
opening van de bibliotheek in het
Brinkhuis – was voor ons al een gewel-
dig compliment. Beste bibliotheek van
Nederland zijn is een kroon op het werk
van architecten Wim La Feber en Ben
Kraan, het team medewerkers en de
samenwerking in het Brinkhuis en een
kroon op het werk van het bestuur.’

Viering
De verkiezing tot beste bibliotheek gaat
de komende weken gevierd worden.
Voor nieuwe abonnees is een aantrekke-
lijk welkomstgeschenk samengesteld.
Lid worden in oktober betekent gratis
lenen in de laatste maanden van 2013.
Bibliotheekleden krijgen de komende
periode een lekkere traktatie.

maaltijden, zoals nu pompoensoep.
Regine zelf maakt ook de ouderwetse
stamppotten en mooie homemade vege-
tarische taarten. Gemak staat voorop. ‘Er
is een ware run op de gezonde voedings-
supplementen, de diverse zaden die ver-
kocht worden. Chai, goji, moerbei,
kokosblokjes en honingnoten vliegen
over de toonbank,’ vertelt Regine. Een
prachtige aanvulling op het assortiment
noemt Regine de komst van Ben de
Vries met zijn bloemenwinkel. ‘Een
bevlogen, vrolijke ondernemer met een
passie voor mooie bloemen met een
scherpe prijs.’

Streekproducten
‘De verse producten komen direct van de
boer, tuinder, bakker en imker. Zo van het
land, zo uit de wei, zo uit de oven, in de
winkel.’ Streekproducten zijn heel
belangrijk voor gezond, bewust en biolo-
gisch eten. 
Fair Seasons werkt samen met omliggen-
de boeren en imkers, de Larense mole-
naar Nico Perdijk, Koren-molen De
Ruiter en Zuivelboerderij ‘De Weer-
ribben’. ‘En we werken ook met produc-
ten van de boerderij van Mariëlle
Bakker,’ voegt Regine hieraan toe. 

Le Perron
Een belangrijke plaats in de winkel wordt
ingenomen door de bakkerij en het assor-
timent broden van Le Perron. De consu-
ment toont steeds meer belangstelling
voor biologisch, maar ‘gewoon’ biolo-
gisch brood alleen is voor de bewuste en
eigentijdse consument niet meer genoeg.
Men wil keuze, en bovenal een smakelijk
en echt vers product. Le Perron, boulan-
gerie traditionnelle, biedt die keus. De
biologische herkomst van de grondstof-
fen wordt geborgd door het EKO-keur-
merk. De boeren en toeleveranciers van
Le Perron maken geen gebruik van
kunstmest en pesticiden. Hierdoor kan
Le Perron een 100% natuurproduct
garanderen, en misschien nog wel
belangrijker: de smaak van echt brood.
De ingrediënten komen bij voorkeur uit
Nederland. ‘De oven in de winkel draait al
ruim voordat de winkel opengaat. Er
wordt de hele dag door vers brood gebak-
ken. Blaricum is dol op het speltbrood, het
zijn volle gezonde broden met veel smaak
en een knapperige korst,’ zegt Regine.

Contact
Tel. 5383101, 
info@zorgboerderijdezaligheid.nl en
www.landwinkelfairseasons.plazaxl.nl.
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