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Dit boek zal je leven verrijken, echt waar! Of het helpt je tenminste  
op weg. Want laten we realistisch zijn: het is maar een bundel papier.  
Met Het Ultieme Bucketlist Boek wil ik je wel inspireren én motiveren om 
al je dromen, groot en klein, waar te maken. Blader van voor naar achter, 
van achter naar voren of duik er midden in. Er zijn geen spelregels!  
Doe de uitdagingen die je leuk vindt, verleg je horizon, kom uit je 
comfortzone of vul achteraan dit boek jouw persoonlijke fuck-it list  
in voor al die dingen die je never nooit wilt doen.

Deel je avonturen via Instagram, Facebook of Twitter  
met de hashtag #abucketlistlife. 

Veel plezier met dit boek, en dat al je dromen werkelijkheid  
mogen worden!

 @elisederijck
 Elise De Rijck - Books and Stuff

www.elisederijck.com

Let’s do this!

Elise





YOUNGEST
TODAY IS THE 
you’ll ever be.
so if not now, WHEN... 
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5. e Een concert van ____________________ 

             bijwonen. e En op de eerste rij staan. 

1.  a Een bucketlist maken.   Proficiat, je eerste item is al aangevinkt. Doe zo voort!  V

Vul hier je favoriete artiest/band in.

2. a Met een hond gaan wandelen. Of met een 
kat, een konijn of een goudvis. 

a  Een liefdesbrief schrijven of  a er een ontvangen.

     Aan___________________ /  Van ______________________

4.  a In de regen dansen.

3.
Als dat laatste je lukt, wil ik daar graag het bewijs van zien! #abucketlistlife

Like nobody’s watching!

Love you
X forever 
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6. a Een voedselgevecht houden. 

Als je het liever wat netter houdt in de keuken geldt a een sneeuwballengevecht,  
                              a een watergevecht of a een moddergevecht ook. 

7.  e Op een podium staan en  e een staande ovatie krijgen.   Applaus!
                                                                         

8.  a Met een tandem fietsen.

9. e Een vuurtje stoken. 
                       Buiten! Je wilt je huis immers niet in rook laten opgaan.
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10. a 10 hoofdsteden bezoeken,  want je bent een man/vrouw van de wereld!
      a _________________          a _________________
      a _________________           a _________________
       a _________________         a _________________
      a _________________           a _________________
       a _________________         a _________________

a Met je blote voeten in het gras lopen. 13.

12. e De zon zien zakken in de zee. 
          Nu zit je 3 dagen met dit liedje in je hoofd. Alvast mijn excuses!

11. e Je grootste angst overwinnen: 

              __________________________
Want je bent toch geen mietje?!

Opletten voor hondendrollen!
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12. e De zon zien zakken in de zee. 
          Nu zit je 3 dagen met dit liedje in je hoofd. Alvast mijn excuses!

                   a Je eerste grijze haar uittrekken. Je bent … jaar jong!    14.

(Ja, je ziet het goed! Hier is ruimte open gelaten om die grijze haar op te plakken; 
jakkes!)

15. a Op 'blind date' gaan. (Dit wordt sterk afgeraden als je een relatie hebt!)

16. e Een overdosis _________________ eten.

u

Aanrader: snoep, chocolade of popcorn. 
Afrader: chilipepers (oh, de day after) en look, vooral als je nog naar 
die blind date moet.



12

17.
18.

19.
20.

Je e kleinkinderen zien opgroeien.

   Maar eerst e mama e papa worden.

  a Een (mensen)leven redden. Spannend! Hoe voelt 

het om een held te zijn? 
______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

____ _________________________________

a Bloed doneren (Dan mag je 

meteen ook nummer 19 aanvinken) 21.
  e Een dakloze helpen 
  Jij hebt het hart op de juiste plaats! 

Een brief schrijven aan jezelf binnen 10 jaar a
        ------------------------------------------>

22.

Proficiat!
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21. - Kleef hier de brief naar je toekomstige zelf in een gesloten omslag. Je mag hem 

pas openmaken op .. / .. / 20.. . Kan je je nieuwsgierigheid 10 jaar lang bedwingen?

a
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a Venetië bezoeken voor het gezonken is a en er met een 
gondel varen.

                                           e Een boek schrijven met als titel:

__________________________________________________

              e Een koe melken. MOOOO!

a Een klasreünie bijwonen. (Neem het initiatief!)
Van deze persoon had ik niet verwacht dat hij/zij zou worden wat hij/zij nu is: 

_____________________ 
Deze persoon herkende ik bijna niet meer: 
_________________________
Deze persoon had ik liever niet teruggezien: 

_______________________ 
                                        Niemand leest mee!

e Een taart in iemands gezicht gooien. 
Het was een ______________taart. Lekker!

            a Skieën of a snowboarden a zonder iets te breken. 

                              a Je lichaam in topvorm krijgen. (Je zal jezelf dankbaar zijn.)

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
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                Onder de sterren slapen. Twinkle twinkle.
                               Waar?  ________________ 
               Met wie?  ___________________

      Een UFO zien     en niet bang zijn dat mensen  
  je voor gek verklaren.

30.

    Een snor laten groeien.31.

32.
      Alle werelddelen bezoeken.

             Azië

            Afrika

             Noord-Amerika

            Zuid-Amerika

             Europa 

33.

            Antarctica

           Oceanië

                      Een week (over) leven zonder sociale media.
 #digitaldetox #offline #unplugging #signoff #disconnecttoreconnect 
                            #welcometotheflipside #intotherealworld

34.

Nee dames, jullie niet!
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   m 10 nieuwe woorden leren (en ze ook gebruiken).

             m ________________

              m ________________

             m ________________

        m ________________

35.

     i Iets ongelooflijk moedigs doen. Vertel meer: 

__________________________________________

___________________________________________

__________________________________________

___________________________________________

__________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

  _________________________________________    

 m Bingo spelen in een rusthuis en m een valse ‘bingo’ roepen.37.

36.

        m ________________

        m ________________

         m ________________ 

        m ________________

        m ________________

        m ________________

Oh you, smartypants!

when was the last time
 

 you did something for 

      the first time?
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        m ________________

m Een slang in je nek leggen.38.

Kleef hier een foto als bewijs!
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            X Een lijflied kiezen. Lalalalalalala.... Wat is het geworden?  

                _________________________________

              ___________________________________ 

                _________________________________ 

            ____________________________________

39.

Y Het gras maaien en genieten van de geur van versgem
aaid gras.40.

 a Met je kleren aan in een zwembad springen 
                    of a douchen met je sokken aan.

XEen veiling bijwonen Xen op iets bieden. 

Had je het hoogste bod? Ja/nee.

41.
42.

l Een huis/appartement kopen.
43.
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e Deelnemen aan een spelprogramma op tv 

of als je wat schuchter bent telt X  de lokale dorpsquiz ook!

        a Iemand inspireren. Wie en hoe? 

_________________________________________   

 ________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

_________________________________________ 

 _________________________________________

_________________________________________ 

 ________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________

________________________________________

41.
45.

44.

l Een huis/appartement kopen.
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     Trouwen met de liefde van je leven. 46.

Kleef hier een foto van jullie prachtige dag!

.../.../20.... 
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47. Y De wereldvrede beleven.

48. XJezelf aanmelden als orgaandonor.

49. e eEn vuurwerkspektakel meemaken.

50.  m Een boodschap in een fles versturen.

Wat heb je nog aan een nier als je toch niet meer kan drinken?

Willen we dat niet allemaal?

Zet je adres erbij, je weet nooit of iemand je wil terugschrijven.



www.lannoo.com
Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie

over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen.

Tekst: Elise De Rijck

Vormgeving: Valerie Machtelinckx, Elise De Rijck en Keppie & Keppie
 Elise De Rijck Books & Stuff
 @elisederijck

Als u opmerkingen of vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze redactie:

redactielifestyle@lannoo.com

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2020

D/2020/45/297 - NUR 450

ISBN: 978 94 014 6991 3

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,  

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt  

in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige  

andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

`




