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ik ben elise, aangenaam *handjes schudden*!

in 2015 schreef ik mijn eerste boek. Het Bucketlist Boek bleek algauw een

bestseller te worden dus Een vervolg kon niet langer uitblijven. 

omdat alles leuker is per twee (behalve naar ‘t toilet gaan), maak ik een reeks

bucketlist boeken die je kan delen met iemand van wie je houdt.

Dit is er eentje van. Kijk voor de volledige reeks op www.elisederijck.com of 

volg alles op Instagram, facebook en twitter via @abucketlistlife. 

ik hoop dat jullie evenveel plezier zullen beleven aan dit boek als ik 

aan het maken ervan. 

  dankzij dit boek leer je je zoon of dochter nog beter kennen, en hij/zij jou! 
het laat jullie spannende avonturen beleven EN Met een beetje geluk laaT HET al 
jullie dromen uitkomen. Toegegeven, dat is misschien niet helemaal waar. De enige 
personen die jullie dromen kunnen waarmaken, zijn jullie zelf! Maar het geeft jullie 
wel een duwtje in de rug.
 

In dit boek vind je 250 gekke, grappige, unieke, maar soms ook heel serieuze 
opdrachten die je samen met je kind gedaan moet hebben. Of jullie nu
mama & papa zijn, of alleen mama of alleen papa, dit boek zal jullie gezin
nog gezelliger maken. echt waar! Dankzij dit boek zullen jullie leuke momenten
beleven die zowel jij als je kind een heel leven lang zullen herinneren. 
Want qualitytime is het mooiste cadeau dat je hen en jezelf kan geven.  

Ik daag jullie uit om alle items te verwezenlijken, of toch degene die jullie 
leuk vinden, want het is jullie leven. Er zijn geen spelregels en er staat geen 
tijdslimiet op. Dit is een boek dat jullie heel jullie leven zullen koesteren. 

Zijn jullie klaar voor nieuwe avonturen? READY, set, go!

Deel jullie ervaringen via Instagram, facebook of twitter met de hashtag 
#abucketlistlife zodat jullie andere ouders kunnen inspireren om ook de leukste,
coolste en grappigste mama of papa ter wereld te zijn.

Stop dreaming,

start doing!
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Dit boek is van
 _________&_________ 

Een ongelooflijk gezellig,
liefdevol en onafscheidelijk mama/papa*- 

en zoon/dochter*-duo sinds

---/---/---

                                                       *schrappen wat niet past



Dit boek is van
 _________&_________ 

Een ongelooflijk gezellig,
liefdevol en onafscheidelijk mama/papa*- 

en zoon/dochter*-duo sinds

---/---/---

                                                       *schrappen wat niet past



Dit is onze mooiste foto samen:
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  wij zijn een klein beetje gek
  wij zijn altijd heel serieus

zo kan je ons gezin het best omschrijven:

 --------------------------------------------
--------------------------------------------

--------------------------------------------

 --------------------------------------------
WIj wonen hier:

--------------------------------------------

 -------------------------------------------
Dit doen we het liefst samen:

---------------------------------------------
Dit helemaal niet:

 -------------------------------------------
Dit vind ik het leukst aan jou:

---------------------------------------------

Twee pagina’s         over ons!
En dit vind ik het leukst aan jou:

 -------------------------------------------
als jij dit doet, word ik verdrietig:

---------------------------------------------
als jij dit doet, ik ook:

 -------------------------------------------
IK VIND JOU HET LIEFST ALS JE:

---------------------------------------------
EN JIJ BENT HET LIEFST ALS JE:

 -------------------------------------------
Dit is het leukste cadeau dat je me ooit gaf:

---------------------------------------------
En dit is het leukste cadeau dat jij mij ooit gaf:

--------------------------------------------
deze pizza delen we het liefst: 

 -------------------------------------------
                                  Euhm... delen? Is dit een grap?

Twee pagina’s         over ons!
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 today’s little moments
become tomorrow’s precious

memories.



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

2.       Je verkleden als paashaas! 
  Ja lap, dat begint hier al goed!

     
 3.    Op zoek gaan naar diere

nsporen in het bos.

 4.       De kinderkamer inrichten.

#abucketlistlife

5.        Om het snelst een ballon opblazen tot hij springt! PANG!

6.   Je laten verwennen op moederdag of vaderdag. 

7.     Maar ook van kindjesdag een jaarlijkse traditie maken.
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Een boom planten bij de geboorte van je kind en ze samen zien opgroeien.

10.       Je kind voor het eerst bij iemand anders achterlaten.

      9.     Je kind helpen met zijn of haar huiswerk.

8.

11.       Kussengevecht!
 

12.       Kriebelgevecht!

13.       Waterballonnengevecht!
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14.       Samen een verkleedpartijtje houden. 
            Ja, jij moet je ook verkleden! 

Smile!

15.    Trots zijn na het eerste oudercontact met zijn/haar 
         juf of meester.

Dit werd er gezegd:
 ________________________________________
________________________________________
 ________________________________________
________________________________________
 ________________________________________
________________________________________
 ________________________________________
________________________________________
 ________________________________________
________________________________________
 ________________________________________

 16.       Een verhaaltje voorlezen voor het slapengaan.
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