
de bucketlist kalender





Hoera! Jij bent de trotse eigenaar van de Bucketlist Kalender!  
2018 wordt voor jou ongetwijfeld een fantastisch jaar!  

De 365 opdrachten uit deze kalender maken 2018 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! 
@ABUCKETLISTLIFE

(Instagram en Facebook)

..



1 januari

New Year,  
Same me!  
BECAUSE I’M ALREADY FREAKIN’ FABULOUS.



Ga het nieuwe jaar in met een knal! Daag iemand  
(of je hele familie) uit om om het snelst  
een ballon op te blazen tot hij springt! Pang!



2 januari

Happy
IS THE  

NEW RICH.



Koop een spaarpot 
en stop er een ja

ar lang  

elke dag in wat 
je kunt missen.  

Later dit jaar ma
g je er iets leuks

 mee doen.



3 januari

MAKE  
SOMEONE 

HAPPY.



Wens iemand die het niet verwacht  
een heel gelukkig Nieuwjaar. 



4 januari

EVEN THE  
SMALLEST PERSON  

MAY CHANGE 
 THE COURSE  

OF THE FUTURE.



Neem een nieuwe gewoonte aan die je heel het jaar  
zult volhouden, bijvoorbeeld de kraan toedraaien tijdens 
het tandenpoetsen, printpapier hergebruiken...  
Het zijn de kleine beetjes die de wereld kunnen redden.



5 januari

LIFE  
IS BETTER 

WHEN YOU  
ARE HAVING FUN.



Indoorsneeuwballengevecht!! Geen paniek: je mag  
watten gebruiken in plaats van sneeuw! 



6 januari

DON’T  
FORGET  
TO PLAY.



Ga schaatsen op een schaatsbaan  
in je buurt! Probeer niets te breken. Auch!



7 januari

IF IT REQUIRES  
PANTS OR A BRA  

IT’S NOT  
HAPPENING TODAY!



Pyjamadag!



8 januari

THE MAN  
ON TOP  

OF THE MOUNTAIN 
DIDN'T FALL  

THERE.



Wedstrijdje roltraplopen. Daag een tegenspeler  
uit en ontdek wie het snelste boven is  
op een dalende roltrap.



9 januari

WE TAKE PHOTOS  
AS A RETURN TICKET 

TO A MOMENT  
OTHERWISE GONE.



Maak een fotoalbum en verzin grappige onderschriften  bij elke foto. 




