
de bucketlist kalender





365 dingen

die je  
gedaan moet hebben in

2019





Hoera! Jij bent de trotse eigenaar van de Bucketlist Kalender!  
2019 wordt voor jou ongetwijfeld een fantastisch jaar!  

De 365 opdrachten uit deze kalender maken 2019 zoveel leuker, beloofd!
Voor sommige uitdagingen zal je misschien je wenkbrauwen en neus ophalen,  

maar hoe gek ze ook zijn, doe ze! Want opdrachten klein of groot,  
je lacht je tanden bloot. Maak je geen zorgen,  

dit het enige slechte rijmpje uit heel deze papierbundel. 

Nu we het toch over papier hebben, hou rekening met het milieu en gooi  
de pagina’s die je uitscheurt niet zomaar weg. Je kan de leukste quotes 
inkaderen, gebruiken als (liefdes)briefpapier, op het bureau leggen van een 
collega die wel een duwtje in de rug kan gebruiken, of ophangen tussen  
de melkproducten in je plaatselijke supermarkt! Je kan er zelfs papieren 
vliegtuigjes van vouwen of gebruiken voor al je droedels en geniale ideeen. 
De quotes die je echt niet leuk vindt, kunnen nuttig zijn om de open 
haard aan te maken of je kan ze gebruiken als toiletpapier tijdens een 
kampeertrip (al wil je daar echt geen ‘papercuts’ krijgen. Oppassen dus!). 

Alles kan, maar weggooien is niet toegestaan!

Oja, vergeet je avonturen niet te delen via Instagram,  
Facebook of Twitter met de hashtag #ABUCKETLISTLIFE

Let’s do this! 
 @elisederijck en  Elise De Rijck - Books and Stuff

..





1 januari

Dear 2019,  
I’M READY. 

X ME



Schrijf een brief naar jezelf. Noteer je dromen  
en doelen voor 2019. Leg hem ergens veilig weg.  
Op 31 december mag je hem weer openen.



2 januari

BRRRRRR…



Doe je schoenen u
it en voel hoe ko

ud het is buiten.



3 januari

Do what  
makes you  

oh-so happy.



Geef een optreden voor de badkamerspiegel.



4 januari

I’M ONLY HERE FOR 
THE FRIDAY.



Maak van iets een boeltje.



5 januari

SUPER 
DUPER



Geef iemand een high five.



6 januari

UH  
HUH  
HONEY



Wrijf een ballon over je haar.  
Kijk in de spiegel en je ziet meteen  
wat hier zo leuk aan is.



7 januari

BE A REBEL  
AND HAVE  

A GREAT MONDAY.



Steek een kaars aan.



8 januari

I LAUGH  
WITH  

MY OWN JOKES. 
WHATóS YOUR  
SUPERPOWER?



Vertel een (flauwe) mop.
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