Door Kaira van Wijk · Beeld: Rob Ursem

BESTEMMING:
SPANJE
‘Al van kinds af aan
kom ik in Mont-roig
del Camp, een
piepklein Spaans
kustplaatsje. Het
ligt een uurtje rijden van Barcelona,
mijn favoriete
stad. Het is heel
sfeervol, rustiek en
je kunt er ongelofelijk lekker eten!
Alleen al de gedachte aan “jamón
ibérico” doet me
watertanden.’

CHARLOTTE
DE GEYTER
PITTOORS (27)
Is: oprichter van modelabel Bernadette
Antwerp, vernoemd
naar haar moeder,
met wie ze samenwerkt.

Doet: ‘In het vliegtuig: “powernappen”. Het geeft me
een energieboost
en het is gezond. Ik
heb het geluk dat ik
werkelijk overal kan
slapen.’
Leest: ‘“Huis vol
leugens”, van Nicci
French. Ik heb echt
een zwak voor
thrillers. French’
verhalen zijn gelaagd en gaan alle
kanten op. Het is zo
mooi om te lezen hoe
een onderwerp zich
ontvouwt.’

‘Sinds mijn vijftiende verzamel ik zeer
ﬁjne gouden juwelen, die je met het blote
oog bijna mist. Bij AXL Jewelry, in hartje
Brussel, slaag ik altijd.’

‘Er gaat
altijd een
Bernadettepeignoir mee
op reis, sierlijk, luxueus
en gezellig.’

‘Deze handgemaakte Mason
Pearson-borstel
is een van de
beste vindbaar. Hij
maakt mijn haar
ultrazacht, en dat
is wel nodig met
gebleekte lokken.’

‘Ik had mijn haar
nooit kunnen
bleken zonder
Olaplex. De Bond
Multiplier, een
verzorgingsproduct, zorgt voor
gezond haar dat
niet afbreekt.’
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‘Het perfecte
witte T-shirt is
van Prada. Het
past ook goed bij
de Bernadettelook.’

‘Een van mijn beste vriendinnen werkt
voor Balenciaga en dit handtasje is ook
haar favoriet.’

‘Ik hou van de
houtige eau de
cologne van
Santa Maria
Novella in Florence, de oudste
luxeapotheker
wereldwijd. Het
is de mooiste
winkel die ik
ooit heb gezien.’
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Luistert naar: ‘Crimepodcasts, zoals
“The Shrink Next
Door”. Zenuwslopend spannend!
Het lukt me niet te
ontspannen met een
luchtige ﬁlm. Pas
als ik op het puntje
van mijn stoel zit,
kan ik alles om me
heen vergeten.’

