
365 dingen

die je gedaan moet hebben in

2021





Hoera!  
Je bent de trotse eigenaar van De Bucketlist Kalender.  
2021 wordt een fantastisch jaar en de 365 uitdagingen  

uit deze kalender zullen jouw jaar ongetwijfeld  
nog geweldiger maken, beloofd! 

Bij sommige opdrachten zal je misschien  
je bedenkingen hebben of er zelfs  

je neus en wenkbrauwen voor ophalen,  
maar hoe gek ze ook zijn,  

voer ze uit! Ze zijn stuk voor stuk gekozen  
om je aan het lachen te brengen,  
je aan het denken te zetten  

of om je uit je comfortzone te halen.

Laat je verrassen door 2021 en deel je avonturen  
via Instagram, Facebook, TikTok of Twitter  

met de hashtag #abucketlistlife. 

Let’s do this!

 @elisederijck
 Elise De Rijck - Books and Stuff





vrijdag 1 januari

Dear

2021...  
I KNOW WE JUST MET,  
BUT I HAVE A FEELING  
YOU AND I ARE GOING  
TO DO GREAT THINGS!  

LOVE, ME.



Maak een reis naar de toekomst. Noteer op de pagina 
van 1 juli drie dingen die je dit jaar absoluut gedaan 
wilt hebben. Zo krijg je halverwege het jaar een  
reminder om je dromen waar te maken.



zaterdag 2 januari

Carpe  
All of the 
Diems.



Nieuw jaar, nieuwe
 gewoontes.  

Drink je koffie van
daag eens anders.



zondag 3 januari

BE 
HERE 
NOW!



Start een nieuwe traditie en verplicht  
vrienden/familie om mee te doen.



maandag 4 januari

Always late,  
but worth  
the wait. 



Stuur je laatste kerstkaarten nog snel op.  
Niemand vergeten?



dinsdag 5 januari

IN A WORLD  
OF ALGORITHMS, 

HASHTAGS  
AND FOLLOWERS.  
KNOW THE TRUE  
IMPORTANCE OF  

HUMAN CONNECTION.



Ontvolg alle social media accounts die jou stiekem  
een beetje rottig laten voelen.



woensdag 6 januari

YOU ARE NOT 
ALIVE JUST TO 
PAY BILLS AND 
LOSE WEIGHT.



Vergeet je goede voornemens  
en organiseer een taart-eetwedstrijd.



donderdag 7 januari

I’M  
TOO LIT  
TO GIVE  
A SHIT.



Lees je horoscoop van gisteren om erachter te komen  
of het waar was.



vrijdag 8 januari

Ugh, Winter!  
On a positive note:  

I haven’t seen  
any mosquitoes  

in weeks.



Brand een kaars.
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