
Mini-vakantie 7
Relax-addicts hebben er een nieuwe droomplek bij: Zuiver, een superspa van 
ruim 13.000 m². Zuiver heeft allerlei verwenfijns, zoals aromabaden, een zout-
caldarium, een hamam en zelfs een haard- en muzieksauna, een waterval en 
een à la carte-restaurant. Dit walhalla heeft ook nog eens een unieke ligging (in 
het Amsterdamse bos) en bezit een groot, centraal gelegen zwembad. Geen zin 
om naar huis te gaan? Er is ook een hotel met 31 luxe kamers. Wij zeggen: hoog 
tijd voor een minivakantie! • www.spazuiver.nl

Vanaf nu op de kaart 6
Eindhoven heeft er weer een topplek bij: restaurant Usine, heel toepasselijk 
gevestigd in de voormalige lampenfabriek van Philips. Stoere materialen en 
verrassende kleuren geven het restaurant een bijzondere sfeer. Ook niet  
onbelangrijk: we werden getipt dat je er lekker kunt eten. Usine schotelt  
lekkers voor als roerei met zalm en spinazie, risotto verde, kreeft, steak,  
vongole... En dat is nog maar een fractie van de kaart. • www.usine.nl

Uitblinkers 5
Ook zo kritisch als het om je persoonlijke kroonjuwelen gaat? Dan 
zijn sieraden die je zelf kunt samenstellen een uitkomst. Zoals 
deze (gekleurde) edelstenen van Morganne Bello uit de collectie 
 Friandise, als je voor écht mooi kiest. Wie ook gaat watertanden  
van deze ring met blauwe topaas (€ 175,-) en van de gouden ketting 
met witte maansteen (€ 725,-), kan op de site haar grote slag slaan.  
• www.laboutiquedesjoailliers.com

Radio a-go-go 8
De Uno2Go doet denken aan de tijd dat iedereen nog aan de 
radio gekluisterd zat. Maar anno nu ontvang je de zenders wél 
kraakhelder. De Uno2go is draagbaar en de batterijen laden zich 
automatisch op als je het toestel aansluit op het elektriciteitsnet. 
15x22,5x8,5 cm (hxbxd). Vanaf € 199,-. • www.eijerkamp.nl

Boom van een kapstok 9
Handig voor kamerjassen en sieraden in de slaapkamer, of voor jassen, 
dassen en tassen in de gang: aan de Bark kun je heel wat kwijt (en als je een 
kledingstuk nonchalant in de richting van de ‘takken’ werpt, is de kans groot 
dat het wel ergens blijft hangen. Ook ideaal voor puberkamers dus). De Bark 
meet 180x70 cm (hxØ) en kost € 375,-. • www.sirjones.com
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Broodje België 1
niets lekkerder dan de geur van vers brood. En dat hebben ze goed begrepen 
bij het Vlaamsch Broodhuys. Daar verkopen en beleggen ze heerlijk brood 
dat op ouderwetse manier wordt gebakken. Voor de bereiding worden de 
beste tarwerassen, zeezout uit Bretagne en bronwater gebruikt. Het brood en 
de goddelijke sandwiches - Dimitri’s volkorenbrood met rundertartaar! - zijn 
verkrijgbaar in vestigingen in Haarlem, Utecht, Leiden, Laren en Amsterdam. 
tip van de redactie: ook een goede vergaderplek. • www.vlaamschbroodhuys.nl

What’s up, dog? 2
Grappig en strak ontworpen: honden-
lamp Bronco. Door het gepoedercoate 
stalen frame en de opstaande kap lijkt 
het alsof hij je vragend aankijkt. 50x35 
cm (hxØ) € 255,-. • www.aanuit.nl

Uit één stuk 4
Some chairs have it all: ze zijn praktisch, origineel, sterk en mooi. De Coral Chair 
is zo’n aanwinst voor binnen en buiten. Deze lichtgewicht is gemaakt van nylon 
met glasvezel (en daarom recyclebaar). Helemaal goed: de felle kleuren, de 
 organische structuur en het feit dat de stoel, al zou je dat niet denken, gemaakt 
is uit één stuk € 157,-. • www.workware.nl

Comfort uit Spanje 3
De desert boot gaat zijn tweede succeswinter in, en niet voor niets, want fans 
van comfort lopen met plezier op deze relaxte platte laarzen met hun praktische 
aantreklusssen. Dit model uit Spanje is van soepel, ongevoerd kalfsnappa en 
laat zich goed over broekspijpen heen ophijsen € 229,-. • www.bootsandwoods.nl

016 vtwonen
okt2009

vtwonen
okt2009

now! | gespot

017

9

8

7

5

6

1

2

3

4


