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Ik ben er vrijwel zeker van dat niemand de inleiding van een boek leest.  
Ik sla die pagina’s in ieder geval steevast over. Slaapverwekkend, vind ik het. 
Overbodig, dat ook! Een inleiding schrijven kan je vergelijken met het stof onder 
je bed vandaan halen. Niemand die het resultaat ziet, maar je doet het toch 
maar. Ik zou hier dus een geheim kunnen delen zonder dat iemand het ooit te 
weten komt. Misschien moet ik dat maar doen. Ik vind dat je dat wel verdient 
nu je al acht zinnen ver bent. Wist je dat ik een echte huilebalk ben als  
ik naar talentenshows kijk? Tranen met tuiten (en een beetje snot) rollen  
er dan over mijn wangen. Interessant, h !

Ik zou van deze pagina ook gebruik kunnen maken om mijn redacteurs, Paulien  
en Heidi, te bedanken. Ik zou er dan wel voor moeten zorgen dat ik Evelien, 
mijn uitgever, niet vergeet. En Anne, die de pr regelt, maar ook nog zoveel  
meer dan dat doet. En iedereen bij Uitgeverij Lannoo die ervoor zorgt dat ik 
mijn droomjob kan uitvoeren. Maar dat ga ik niet doen, want dan verwacht  
mijn man Jens dat ik ook iets over hem schrijf en zo melig ben ik niet.  
Ik weet ook dat het jou geen barst kan schelen wie ik wil bedanken.  
Want eigenlijk wil ik vooral ___________ (vul hier jouw naam in)  
bedanken voor het kopen van dit boek. Zonder jou zou dit boek niet bestaan. 

*Geeuw* Slaap je nog niet? Ik zie dat je ogen nog steeds open zijn,  
maar misschien ben jij zo iemand die met de ogen open slaapt. Ik heb dat  
ooit eens gezien op de trein en vond dat een merkwaardig talent.  
Indrukwekkend zelfs! 
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Oef, de verplichte inleiding zit er bijna op. Knap dat je het helemaal  
tot het einde gehaald hebt. Ik hoop van harte dat je net zoveel  
doorzettingsvermogen hebt om de vijfhonderd idee n uit dit boek te  
verwezenlijken. Sommige lijken/zijn banaal, andere zijn dan weer heel serieus  
(echt h l serieus), maar doe ze! Ze zijn stuk voor stuk gekozen omdat  
ze je leven op de een of andere manier zullen verrijken. 

Deel je ervaringen via Instagram, Facebook of Twitter met de hashtag  
#abucketlistlife. Ik vind het zo leuk om jullie avonturen te kunnen volgen. 
Doen, h !

Wil je meer weten over mij (ik ben echt ontzettend interessant)? 
Dat kan hier:

 @elisederijck
 Elise De Rijck - Books and Stuff 

www.elisederijck.com 

Ben je klaar voor nieuwe avonturen? Ready, set, go!

Elise





YOU
Create a life  

don’t want 
to escape from
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5. e Met je blote voeten in de modder dansen. 

1.  a Je bucketlist uitbreiden.   Je kan namelijk nooit te veel dromen hebben.  V

2. stoelendans spelen   a op je werk.
      a In de klas.

4. a  Een geweldige/verschrikkelijke* blind date  

 voor iemand organiseren.

     Voor ___________________ /  Met ______________________

We are just having  
 a little fun, you know!

3.  a Steentjes kaatsen op een meer.

* schrappen wat niet past
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6. a een heel formeel theekransje organiseren

7.  e Jongleren met eieren.
                                                                         

8.  a Hinkelen op een hinkelpad.

9. 

e
 Je 

radslag oefenen. 

Zonder je rug te breken.

How marvelous!

a of een schandelijk bierfestijn.
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10. a Een bord stukgooien.
      a En de sirtaki dansen.

13. a Een fles champagne  

  a of goedkopere bubbels leegspuiten  

   zoals de rich and famous! 

12. e Businesskaartjes (laten) ontwerpen. 
          Omdat je ook graag belangrijk wilt zijn.

11. e Je gezicht laten grimeren.
Omdat je graag nog eens een vlinder, lieveheersbeestje of piraat wilt zijn. 

GEMALENKAASEXPERT
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12. e Businesskaartjes (laten) ontwerpen. 
          Omdat je ook graag belangrijk wilt zijn.

14.   a Op koffiedate gaan met een vriend(in)  
  a en gezellig een potje roddelen.

 

Maak hier een afdruk van de onderkant van je koffiekop.

15. a Flossen! 

16. Een waterballonnengevecht e winnen. 

e verliezen. Wat maakt het uit!
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17.
18.

19.

20.

e Een ‘cake smash’-sessie houden.

   e In een boomhut slapen.

  a De tekst van je favoriete liedje vanbuiten leren. 

a  Super Mario spelen.

21.e Een openluchtconcert bijwonen van  

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

Check Google voor inspiratie. #abucketlistlife
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   e In een boomhut slapen.

  a De tekst van je favoriete liedje vanbuiten leren. 

  e Een zelfportret maken. 
  Gebruik pen, potlood of spaghettislierten.

e Een openluchtconcert bijwonen van  

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

22.
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a Dansen op een strandfeest.

       e Een film kijken van het jaar waarin je geboren werd.
 e En de krant lezen van je geboortedag. 

              e Je onverjaardag vieren. 

a Hoeveel wasknijpers kun jij op je lichaam bevestigen?  
_____________________ 

                                        Auch!

e Jezelf vervelen.

            a Nemo vinden.  

  a En Dory. 

                              a De paashaas een kopstoot geven.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Wordt er ergens melding gemaakt van jouw komst?

Met onverjaardagstaart!

Wat een luxe!

Dat mag de chocoladeversie zijn!
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       e Een film kijken van het jaar waarin je geboren werd.
 e En de krant lezen van je geboortedag. 

         Karaoke party for one: 
              onder de douche,
               voor de spiegel 
        of in het winkelcentrum. 

      Eendjes vissen.

30.

     Een probleem oplossen. 
             En nog een.

31.

32.
      Een berg beklimmen. 33.

                      Tussen een school vissen zwemmen.
34.

    Microfoon naar keuze:  
douchekop/haarborstel/banaan*. 

* schrappen wat niet past

Kwak! #abucketlistlife

Blub!
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   m Een flauwe mop verzinnen. 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

35.

     i Cliffjumpen.

 m Een lucky penny vinden. 
37.

36.

Hahahahaha! Jij bent hilarisch!

Waaghals!
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m Door een fontein lopen! 38.

Kleef hier een foto als bewijs!
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            X Een pijltje naar een wereldkaart gooien en reizen  

  naar de plaats waar de pijl landt.

             Waar ga je heen?   

                _________________________________

39.

Y Neuspeuteren.40.
 a Wandelen tussen rijstvelden in Azië.

X Zwemmen in lichtgevend plankton.

41.
42.

m Miljonair zijn.
   m In een land met een lage munteenheid.

43.

#abucketlistlife

Eww, viespeuk!
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e Lava zien.

        a Een dertigdagenchallenge volhouden.

Kies een uitdaging die je leuk vindt en die je kunt volhouden. Ga je elke dag een foto nemen  
van iets wat je gelukkig maakt of ga je dertig dagen lang een omelet tekenen, misschien kun jij  

wel dertig boeken lezen, elke dag joggen of dertig opdrachten uit dit boek verwezenlijken?
WAT IS JOUW CHALLENGE? 

_________________________________________   

 X Dag 1

   X Dag 2

  X Dag 3

   X Dag 4

X Dag 5

   X Dag 6

  X Dag 7

   X Dag 8

     X Dag 9

   X Dag 10

  X Dag 11

   X Dag 12

X Dag 13

   X Dag 14

  X Dag 15

   X Dag 16

X Dag 17

   X Dag 18

  X Dag 19

   X Dag 20

X Dag 21

   X Dag 22

  X Dag 23

   X Dag 24

     X Dag 25

   X Dag 26

  X Dag 27

   X Dag 28

X Dag 29

   X Dag 30

45.

44.

m Miljonair zijn.
   m In een land met een lage munteenheid. #abucketlistlife
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 Foto’s nemen.  46.

m Te land. 

m Ter zee. 

m En in de luc
ht. 
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