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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 en facebook via @abucketlistlife. 

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

aan het maken ervan. 



  dIT BOEK ZAL JULLIE LEVEN VERANDEREN, echt waar. Geen paniek, jullie zullen niet 
overspoeld worden met filosofische levensvragen. Maar dankzij dit boek leren jullie 
elkaar nog beter kennen, het laat jullie spannende avonturen beleven. Met een 
beetje geluk laat dit boek zelfs 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. 
We hebben allemaal dromen die door een drukke levensstijl nog niet zijn 
uitgekomen. Dingen die we uitstellen naar later omdat het nu te druk is.
Maar wat als dit later is? (Oeps, filosofische levensvraag!) 
Vanaf nu gaan jullie ‘ooit’, ‘later’ en ‘als’ schrappen uit jullie woordenboek en 
leven in het nu.
Dit boek helpt jullie alvast op weg met 250 ideeen die jullie leven zullen 
verrijken en jullie vriendschapsband nog sterker zal maken.

Ik daag jullie uit om al die dingen te doen of toch degene die jullie leuk
vinden, want het is jullie vriendschap en jullie leven. Er zijn geen spelregels en 
er staat geen tijdslimiet op. Dit is een boek dat jullie heel jullie leven zullen 
bewaren.

Achteraan is er plaats voorzien voor jullie persoonlijke doelen en om jullie 
droomleven te ontwerpen. Jullie vinden er 5 tips die jullie helpen om een 
perfecte bucketlist op te stellen.

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

Deel jullie ervaringen via Instagram, facebook of twitter met de hashtag 
#abucketlistlife zodat jullie andere mensen kunnen inspireren om ook hun 
dromen te verwenzelijken.

stop dreaming,

start doing!





let’s have some

FUN





Dit boek is van
 _________&_________ 

Een ongelooflijk leuk en grappig duo sinds

___/___/___



dit is onze mooiste foto samen



dit is onze gekste foto samen



  Het was VRIENDSCHAP op het eerste gezicht
  onze VRIENDSCHAP kwam traag tot stand

zo leerden we elkaar kennen:

 --------------------------------------------
--------------------------------------------
 --------------------------------------------
EN DAT GEBEURDE HIER:

--------------------------------------------
OP DIT bekende duo LIJKEN WIJ HET MEEST:

 -------------------------------------------
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 is onze vriendschap over:

---------------------------------------------
als jij dit doet ook:

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

---------------------------------------------
EN JIJ BENT HET grappigst ALS JIJ:

--------------------------------------------
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!





try new things
often.



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

2.       Badminton spelen in het 
midden van een winkelcentrum. 

      3.    Elkaar een bi
jnaam geven.

                We noemen elkaar 

   _________ en _________

 4.       Een fles champagne leegspuiten.
feest!


