
yours happen

maak van 2017 een jaar vol fantastische

ervaringen. Noteer hier je grootste dromen en

wensen. wat zijn je doelen voor dit jaar?



2 januari

this day will
NEVER
happen

AGAIN



pak iemand die je graag ziet in 
met knuffels. LETTERLIJK!#abucketlistlife



3 januari

enjoy
today

(je komt later te weten waarom.)



enjoy
today

verstop 10 euro in je huis. 
(je komt later te weten waarom.)

wedden dat je dit gaat opzoek
en?



4 januari

NOW IS THE NEW LATER

nieuwjaar. daar horen natuurlijk
3 dikke smakkerds bij.



Wens een eenzaam oudje een gelukkig

nieuwjaar. daar horen natuurlijk
3 dikke smakkerds bij. lucky, 

you!



5 januari

IT’s Going to be
FUN.

richt een clubje op met je beste vrienden 
(de bucketlistclub, de rozepyjamaclub,....)

en organiseer een maandelijkse bijeenkomst.



a little

richt een clubje op met je beste vrienden 
(de bucketlistclub, de rozepyjamaclub,....)

en organiseer een maandelijkse bijeenkomst.leg de data voor 2017 al vast.



6 januari

sometimes

a little
you have to be

NAUGHTY

to have fun

awesome

als er ook echt een varken op de foto staat. *knorrr*

   het resultaat via #abucketlistlife. scoor extra punten*
maak van je (woon)kamer een varkensstal. deel 



life is a song.

awesome

als er ook echt een varken op de foto staat. *knorrr*

   het resultaat via #abucketlistlife. scoor extra punten*
maak van je (woon)kamer een varkensstal. deel 

* bij wijze van spreken, hé. #abucketlistlife is géén wedstrijd want Iedereen wint.



7 januari

sing it!
life is a song.

Jij bent een undercoverpopster vandaag! 



sing it!
happy

Jij bent een undercoverpopster vandaag! 
Sluit je op in een openbaar toilet. zing luidkeels 

je favoriete hit en sluip daarna (met het
het schaamrood op de wangen) weer buiten. 



8 januari

happyis the new
black

Het is koud buiten. Kruip onder een

dekentje en lees een boek in 1 keer uit! 



Het is koud buiten. Kruip onder een

dekentje en lees een boek in 1 keer uit! 


