
365 dingen

die je gedaan moet hebben in

2022





Hoera!  
Je bent de trotse eigenaar van De Bucketlist Kalender.  
2022 wordt een fantastisch jaar en de 365 uitdagingen  

uit deze kalender zullen jouw jaar ongetwijfeld  
nog geweldiger maken, beloofd! 

Bij sommige opdrachten zal je misschien  
je bedenkingen hebben of er zelfs  

je neus en wenkbrauwen voor ophalen,  
maar hoe gek ze ook zijn,  

voer ze uit! Ze zijn stuk voor stuk gekozen  
om je aan het lachen te brengen,  
je aan het denken te zetten  

of om je uit je comfortzone te halen.

Laat je verrassen door 2022 en deel je avonturen  
via Instagram, Facebook, TikTok of Twitter  

met de hashtag #abucketlistlife. 

Let’s do this!

 @elisederijck
 Elise De Rijck - Books and Stuff





zaterdag 1 januari

Before I agree to

2022…  
I need to see   
the terms  

and conditions.



Don't forget to play. 
Neem je agenda bij de hand en reserveer elke week  
minstens 1 moment om te spelen. 



zondag 2 januari

If the plan  
doesn’t work,  

change the plan  
but never  
the goal.



Ga op zoek naar e
en geluksbrenger  

(dat kan alles zi
jn wat je thuis k

unt vinden)  

die jou dit jaar e
xtra veel geluk z

al brengen.



maandag 3 januari

This is  
your Monday reminder 

that you can  
handle anything  

this week  
will throw at you.



Maak een reality serie van jezelf.  
Film jezelf van 's ochtends tot 's avonds,  
je kiest zelf of je jouw reality serie uitzendt  
op social media.



dinsdag 4 januari

Self-care:  
DOING THINGS  

THAT MAKE YOU FEEL  
MORE LIKE YOURSELF. 

Robyn Conley Downs



Geniet van de rust die teruggekeerd is  
na de feestdagen.  
Doe iets alleen.



woensdag 5 januari

WAKE UP.
CHASE YOUR DREAMS. 

REPEAT.



Ga op zoek naar een gratis online cursus  
en volg de eerste cursus die je vindt.



donderdag 6 januari

Either you  
run the day,  
or the day  
runs you.



Vind een manier om iemand te laten zien  
dat je die persoon graag hebt.



vrijdag 7 januari

If you  
see someone 

without a smile, 
give them  

one of yours.
Dolly Parton



Ruil foute cadeaus die je gekregen hebt met anderen. 



zaterdag 8 januari

Falling down  
is part of life,  
getting back up  

is living.



Ga op schattenjacht in huis. Zoek iets blauw,  
iets rond, iets dat glinstert en iets  

dat een ander formaat heeft dan normaal.



zondag 9 januari

Don’t wish for it.  

Work for it.



Breng jezelf in vakantiestemming  
en maak een reismuziek playlist.



maandag 10 januari

10Not everything  
will be easy  

but not everything 
will be hard.



Laat je vangen door een optische illusie!  
Online vind je heel veel voorbeelden.



dinsdag 11 januari

TODAY  
OR NEVER 

 Mary Poppins



Kleed je warm en ga een terrasje d
oen.  

Het is er het weer voor!



woensdag 12 januari

PERFECTLY 
IMPERFECT. 



Wat is het mooiste cadeau dat je OOIT gekregen hebt? 
Bedank die persoon daar nog een keer voor.



donderdag 13 januari

Be yourself.  
Everyone else is taken. 

Oscar Wilde



Bouw een meterslange dominobaan met voorwerpen  die je in huis kunt vinden.



vrijdag 14 januari

What makes you 
UNIQUE 

is what makes you  
BEAUTIFUL.



Zou jij een goede barista zijn? Probeer latte-art te 
maken door een tekening op je koffieschuim te zetten.



zaterdag 15 januari

When you  
can't find  

the sunshine,  
be the sunshine.



Do judge a book by its cover!  
Doe je boodschappen eens op basis van mooie verpakkingen!



zondag 16 januari

Inhale  
the future,  

exhale  
the past.



Sta even stil voor een standbeeld
  

en probeer meer te ontdekken over 
het leven  

van de persoon die afgebeeld staat
.



maandag 17 januari

THE   

BEST
IS YET    

TO COME.



Doe aan ruilhandel met je postbode.  
Hij geeft jou een pakje, jij geeft hem een pakje.



dinsdag 18 januari

Be brave, 
be kind, 
be you.



Wees iemand anders. Neem een kijkje  
op je favoriete Instagram account  
en probeer enkele foto's na te bootsen.  
 Maak het grappig, niet serieus!



woensdag 19 januari

Don’t  
be average,  
be savage. 

 
Rachel Eilene 



Maak een zelfportret met het eten op je bord.



donderdag 20 januari

HAPPY  

LIFE, 
 

HAPPY 

VIBES.



Sorteer je kledingkast op kleur.



vrijdag 21 januari

The Only Time  
I Set  

The Bar Low  
Is For Limbo.



Kijk naar de maan en zoek op  
in welke fase ze zich bevindt. 



zaterdag 22 januari

life  
happens,  
coffee 

helps. 



Draag twee eenzame sokken  
zodat ze zich niet verwaarloosd voelen.



zondag 23 januari

I SAY  

WHY NOT?



Zoek (online) een
 DIY-project  

dat je best moe
ilijk lijkt.  

Probeer het toch
, je kunt jezelf 

verbazen.



maandag 24 januari

MONDAY?  
No!  

FunDay!



Bedenk een nieuw recept met restjes  
die je in je koelkast kunt vinden.



dinsdag 25 januari

WORRY  
LESS,  
SMILE  

MORE.



Winterpicknick!



woensdag 26 januari

50% savage, 
50% sweetness.



Strooi confetti in het
 rond, zomaar.



donderdag 27 januari

Oh 
joy!



Ontdek nieuwe kwaliteiten van een huisgenoot.  
Je mag hem/haar gerust aan wat testen onderwerpen.



vrijdag 28 januari

I KNOW 
 I’M A HANDFUL, 

BUT THAT’S  
WHY YOU GOT 
TWO HANDS.



Probeer, ook als je in een winterdipje zit,  
vandaag eens extra vaak te glimlachen. 



zaterdag 29 januari

In this house  
we are serious about 

FUN.  



zoek het kleinste voorwerp dat je in huis kunt vinden. 
Ga ermee op de foto.



zondag 30 januari

Chocolate   
doesn‘t ask  

silly questions, 
   chocolate 

understands.



zoek het Grootste voorwerp dat je in huis kunt vinden. 
Ga ermee op de foto.



maandag 31 januari

No matter  
your sorrow,  
joy awaits  
you tomorrow.

Morgan Harper Nichols



Kijk een animat
iefilm vanavond


