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LEUK VOOR JE LEVEN

Dat het buiten grauw is deze maanden betekent niet dat  
het  binnen ook zo hoeft te zijn. Het Italiaanse modehuis 
Dolce&Gabbana is een samenwerking aangegaan met het 
 beroemde koelkastenmerk Smeg. Voor een serie van 100 unie
ke FAB28 koelkasten zijn er bijzondere en exclusieve hand
geschilderde ontwerpen tot stand gekomen. Traditionele 
Siciliaanse versieringen en motieven spelen de hoofdrol. Je moet 
er wel flink voor in je buidel tasten, want deze gezellige  koelkasten 
beginnen bij 30.000 euro, maar dan heb je ook wat. 
www.smeg.nl

DOLCE&GABBANA VOOR SMEG

Thuiskomen van een koud fietsritje van je werk en genieten van 
de gezelligheid van dansende vlammen in je woonkamer. Het 
sfeerverwarmingsgilde (ja, dat bestaat) legt uit dat fabrikanten 
van gashaarden de afgelopen jaren flink hebben geïnvesteerd in 
nieuwe technieken. Niet alleen om het brandstofverbruik terug te 
dringen maar ook om het vlambeeld levensechter te maken. 
 Inmiddels bestaan er zelfs gashaarden waarvan de brander in een 
keramisch houtblok zit, waardoor het vuur omhoog lijkt te komen 
uit het hout.  Mooi en niet van echt te onderscheiden. Zorg er wel 
voor dat je je haard duurzaam en goed laat investeren door een 
erkend installateur. 
www.sfeerverwarmingsgilde.nl

Utrechter Hans ten Brinke, afgestudeerd geograaf, heeft een stad
santiquariaat, gespecialiseerd in originele 1618e eeuwse stadsplat
tegronden. In tien jaar tijd heeft hij een bijzondere collectie antieke 
plattegronden verzamelt. De meeste van deze stadsplattegronden 
zijn zogenaamde kopergravures, afdrukken van koperplaten die veel
al in boeken werden uitgegeven. Daarnaast vind je bij Mappamaps 
een bijzondere collectie kaarten van Utrecht. Deze kaarten zeggen 
een heleboel over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad door de 
eeuwen heen en iedere Utrechter vind wel een herkenningspunt. De 
kaarten zijn met vakmanschap en beperkte middelen kunstzinnig en 
verassend waarheidsgetrouw gemaakt. In de Gouden Eeuw waren 
het gewilde en luxueuze handelsmiddelen. Nu zijn het bijzondere 
 cadeaus en een bijzonder bezit.

BIJZONDER STADSANTIQUARIAAT
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Mappamaps
M 06 1092 7051
info@mappamaps.com
www.mappamaps.nl
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KUNST OP JE KOFFER

Landgoed Paleis Soestdijk wordt omgetoverd tot Eden Soestdijk; een 
proeftuin voor een duurzame samenleving en een paradijselijke 
 bestemming voor iedereen. De maatschappelijke herbestemming heeft 
als doel bij te dragen aan de verduurzaming van onze samenleving. 
 Bezoekers gaan op een educatieve ontdekkingsreis die alle zintuigen 
prikkelt en inspireert om bewuster met de aarde om te gaan. Het wordt 
een economische, educatieve en culturele aanwinst van internationale 
allure. Vanaf 2020 worden er jaarlijks meer dan een half miljoen 
 bezoekers verwacht op het landgoed, waaronder vijftigduizend  scholieren 
en studenten.  Check de website voor meer (achtergrond)informatie over 
het project en de initiatiefnemers. www.edensoestdijk.nl

Overwinteren over de grens?  Dat kan 
 helemaal in stijl. Samsonite brengt limited 
edition koffers op de markt geïnspireerd op 
het werk van René Magritte.  Zowel de 
 binnen als de buitenkant van de cover heeft 
een leuk design. Magritte stond bekend als 
een van de meest toonaangevende creatie
velingen van de twintigste eeuw met zijn 
dromerige, surrealistische stijl. De  Cosmolite 
koffer van Samsonite heeft een 
strak design en is ontzettend 
licht. Niet voor niets zijn deze 
koffers razend populair en 
 zullen dat met deze nieuwe 
ontwerpen alleen nog maar 
meer worden. De koffers 
 kosten 349 euro en zijn 
 verkrijgbaar in de webshop en 
geselecteerde winkels.
www.samsonite.nl

Je wilt verhuizen, en je voelt dat het allemaal veel is qua planning en 
organisatie. Ook omdat je nog wat wilt verbouwen, je mist het over
zicht of je werk vraagt nu ook net meer van je. Je kan het immers niet 
allemaal tegelijk perfect doen. Hoe relaxed is het om Ingrid Wendel 
te vragen jou hierbij te ondersteunen? Zij regelt, plant en ontzorgt. 
Ook in creatieve aspecten. Heb je een zakelijke verhuizing of ben je 
wat ouder en verhuis je naar een kleinere woning? Ook geen 
 probleem. Ingrid, een geboren en getogen Utrechtse, staat bekend 
als een prettig doortastende en daadkrachtige verhuisen verbouw
manager. Ze doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Ze staat open voor 
een oriënterend (kosteloos) gesprek om mogelijkheden te b espreken. 
SmilingFirst, je verhuist of verbouwt relaxt en efficiënt! 

SmilingFirst
M 06 5759 0287, www.smilingfirst.nl
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