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GOOISCHE
NIEUWTJES

GOOISCHE 
CAMPERS
Naardenezen Ronald, Barbara en Roderick, 
alle drie werkzaam in de reisbranche en zelf 
enthousiaste camperaars, hebben onlangs 
De Camper Club opgericht. Camperhuur, 
maar dan anders: “We ontdekten dat de 
traditionele branche vrij technisch is en dat 
daarom veel mensen door de bomen het 
bos niet zien.” De Camper Club is daar het 
antwoord op: een eigentijdse camperver
huurder met luxe nieuwe campers (type one 
size fits all), leuke routes en tips en natuurlijk 
goede service. Kortom, bubbels in je bubbel 
op wielen is dichterbij dan je denkt! 
www.decamperclub.nl

Lekker kneuterig
Opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in de  

Beemster was Nicole niet anders gewend dan  
producten te eten die vers van ’t land kwamen. Toen 
ze voor de liefde in Naarden terechtkwam – op een 
veehouderijbedrijf – miste ze de kraampjes langs de 
weg met verse groenten en fruit van verschillende 
boeren. Altijd van hoge kwaliteit voor een eerlijke 
prijs, met een hoger rendement voor de boer. Dan 
maar zelf doen, dacht ze. Nu brengt ze groenten, 
fruit en zuivel direct van de boer bij de mensen  

thuis in het Gooi. Voor woensdagavond besteld is 
zaterdag geleverd! www.versvantland.com

SMAKELIJK!
Vlak voor het ter perse gaan van deze editie zijn de  
Bib Gourmands voor 2021 uitgereikt. Deze zijn voor
behouden aan restaurants die hoge kwaliteit voor een 
schappelijke prijs bieden. Voor het zevende jaar heeft 
restaurant Faulk in Bussum de Bib Gourmand in ont
vangst mogen nemen. Na jaren de enige te zijn geweest, 
kwam eerst De Doelen in Muiden erbij, een  
jaar later Spandershoeve, en van de zeven nieuwe die er 
dit jaar een mochten ontvangen, kwamen er maar liefst 
drie uit het Gooi: Bistro Chapeau in Blaricum,  
Rust Wat in Blaricum en Chef aan de Werf in Hilversum. 
We hebben niet te klagen in onze regio! 

BIOLOOG & 
KUNSTENAAR 
Vanaf dinsdag 13 april toont Singer Laren 
een gloednieuw kunstwerk van de kun
stenaar Ana Oosting. Het is het vijfde in 
een serie presen taties onder de naam 
Window of Opportunity. Hierin worden 
jonge talentvolle kunstenaars uitgeno
digd om speciaal voor het monumen tale 
raam van het theater een werk te maken. 
De locatie stelt zowel bezoekers van 
Singer Laren als voorbijgangers in staat 
het werk te bewonderen. Tijdens ope
ningstijden is het kunstwerk zonder  
museum of theaterkaartje 'van dichtbij' 
te bezichtigen. Ana kijkt naar de wereld 
door een bril met verschillende glazen: 
als kunstenaar en als (neuro)bioloog. Met 
haar werk wil ze de kijker meenemen 
naar een nietmenselijk perspectief.” 
www.singerlaren.nl

GEEN WIJN MEER
Het begon, precies een jaar geleden, zo veelbelovend in de  
Kapelstraat: een wijnwinkel en makelaar in hetzelfde pand.  

Il diVino is inmiddels verhuisd naar de Havenstraat in Bussum,  
en de makelaar koos er toen voor om niet alleen een adres,  

maar ook echt een kantoor te openen in Bussum. Zit de vestiging 
in Hilversum tegenover Foodhall Mout, in Bussum opereren  

Margriet PostGoedemoed en Linda Klaver vanuit het horeca
straatje. Dat klinkt nog steeds veelbelovend dus.  

www.wvmakelaardij.nl

Binnenkort weer terug aan de Brink te Laren:  
ijsjes! Waar sinds mensenheugenis IJssalon 

Pandelaar zat, zal binnenkort weer ijs te krijgen 
zijn. IJssalon Pandelaar hoorde destijds bij de 

Coeswaerde en toen Ron Blauw vorig jaar naar 
Laren kwam om RON GASTROBAR INDONESIA 

te openen, begon zijn creatieve en culinaire 
motortje meteen te draaien. Inmiddels is hij met 

zijn team druk bezig met de voorbereidingen. 
@rongastrobarlaren

Spant in Bussum heeft de lockdown aangegrepen 
om de theaterzaal een tijdelijke metamorfose te 
geven, waarbij de anderhalve meter in acht is ge
nomen. Zodra de deuren van de theater, congres 
en evenementenlocatie weer open mogen voor 
live en hybride evenementen, staan ze in de start
blokken! Stalles lounge 
is het middelpunt gewor
den van de theaterzaal. 
De metamorfose staat 
voor groen pluche, privé 
tafeltjes, intimiteit op 1.5 
meter én een geweldig 
zicht op het podium. 
www.spant.org

IJSJES
VAN BLAAUW

SPANT IS ER
KLAAR VOORN
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