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Wishlist
We zijn langzaam de herfst ingerold, met nog
een paar prachti ge weekenden waarin we ons
heerlijk konden vermaken in de zon. lk ben

Charlotte Labee (2H)
presentatrice, model en lifestyle deskundige.
Eigenaresse van Gotta-haves lifestyle events
en een online platform voor dames waar je
dagelijks leuke inspiratie opdoet.

echt dol op de zomer, de lange dagen , strand,
borrelen met vrienden en hee rlijk varen door
de grachten. Ge lukkig heb ik dit alles in de
afgelopen maanden mogen doen en is het
nu tijd voor de winter.

De warme, sfeervolle dagen met de familie,

De naj aarsdip waarover velen het hebben,

wordt me gevraagd, wat heb jij nog op je

ken ik niet. Eigenlijk kom ik erachter dat ik

wish list staan?

waar ik altijd veel waarde aan hecht. En dan

CKA K. Mijnfavoriere nagellak De
~~erschillende ld eure n zijn stull voo_'.,
wli mooi en niet geheel onbelangn) r.
s de /ali isgemal<lwlijl< aan t~ b_rengen
en blijjl dagenlang moot zttten

ook echt van het najaar en de winter houd.

Dan moet ik goed nadenken en kom ik

De wintergarderobe weer op orde brengen,

eigenlijk tot het besef dat ik geen wishli st heb,

de donkere ochtenden en avon den, de kou

ik ben gezegen d om ieder jaar mooie reizen te

die (a Is het goed is) kom en gaat en aile leuke

mogen maken, iedere dag mijn werk met veel

feestjes, borrels, etentjes en de feestdagen.

plezier te mogen doen en de li efste en leukste

Zo staat eerst Sinterkl aas bij onze familie op

famili e en vrienden heb die mij dage lijks

de agenda. Een gezellige avond waarop we

zoveel gezelligheid en liefde brengen. Wei

sa men tafel en en heerlijk eten, met cadeautjes

houd ik erva n om tijdens de winterse dagen

en vooral ook de bijbehorende gedichten.

het huis gezellig te maken en dat doe ik graag

Ieder jaar worden deze gedi chten beter,

met mooie kaa rsen en mooie boeken, die

waarbij een grap en een grol of juist die

staan dan nog op mijn wishlist: de heerlijke

ene traan ni et weg te den ken is.

geurkaarsen van Diptyque en prachti ge
fas hi onboeken waar ik al blij van word als

Na de vele kerstborrels en events van het

ik ze aileen al sierlijk op tafel zie li ggen. Ook

werk, sluiten we het jaa r af met de feestelijke

heerlijk zijn de dagen waarop ik echt even de

kerstdagen en Oud&Nieuw. En dit is dan ook

tijd heb om wat beauty rituelen uit te voeren,

meteen waarom ik zoveel van de winter houd.

nagels te lakken, heerlijk gezichtsmasker op
te doen en gewoon even helemaal niksen en
met een magazine en een heerlijke kop thee
op de bank kan zitten.
Wish you a lovely winter
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cadeau om regeven en re l<rl)gen.
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