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In dit boekje vind je de 
ingrediënten tot een geslaagde 
zomervakantie.

Zet je schrap voor een hele hoop to� e 
herinneringen en de absurde verhalen: 
‘weet je nog toen die ene keer….’

Want waarom zou je het dromen, als je het 
ook gewoon nu kan doen?

Wij, de mensen van de jeugddienst, dagen 
jullie dan ook uit om alle 150 bucketlist 
items in dit boek af te vinken.  

Pas dan kan je echt zeggen, dat je een 
onvergetelijke zomervakantie hebt beleefd. 

Ga de challenge aan en daag zo veel 
mogelijk vrienden uit om hetzelfde te 
doen.

Jeugddienst Beveren

 HEB EEN 
 FANTASTISCHE 
 ZOMER! 

#summervibes
#summervibes



0 Ga de tiktok route in Beveren verkennen

0 Bezoek elk jeugdhuis in Beveren
 Togenblik’ / T Eiland / Djem

0 Creeër je eigen signature cocktail

0 Geef een BBQ voor een aantal vrienden

0 Ga een weddenschap aan met iemand, de inzet is...

0 Bezoek elke provincie van ons land #roadtrip
0 Maak zelf een openluchtbioscoop V�r��e�V�r��e�

�� p�pc��� ��e�!!!�� p�pc��� ��e�!!!�� p�pc��� ��e�!!!

0 Een karaokebattle doen

0 Kamperen

0 Luidkeels meezingen met de radio – gebruik je haarborstel
 gerust als micro

0 Een liedje aanvragen op de radio voor iemand die je graag ziet

0 Doe een winkelkarretjesrace 

0 Ga op restaurant / café en doe alsof iemand jarig is.     
 Overdrijf het maar en zet een happy birthday song in

 BUCKET LIST 
 OPDRACHTEN 

Maak zelf een openluchtbioscoop Maak zelf een openluchtbioscoop Maak zelf een openluchtbioscoop Maak zelf een openluchtbioscoop Maak zelf een openluchtbioscoop 
�� p�pc��� ��e�!!!�� p�pc��� ��e�!!!

 café en doe alsof iemand jarig is.      café en doe alsof iemand jarig is.      café en doe alsof iemand jarig is.      café en doe alsof iemand jarig is.      café en doe alsof iemand jarig is.      café en doe alsof iemand jarig is.      café en doe alsof iemand jarig is.      café en doe alsof iemand jarig is.     



0 Eet een hele pot ben&jerry’s op en ga de hardste brainfreeze tegemoet

0 Indoorpicknick!

0 Kroegentocht, of is dat dan nu een terrassentocht?

0 Verras eens iemand

0 Maak 10 complimentenkaarten en steek ze in de bus van je    
 buren / mensen uit je straat

0 Ga bloed doneren 

0 Zweer om nooit meer zo veel te drinken O� �e� da��n�

d�� to�� ���� �� d���

0 Een kraslotje kopen en doen alsof je het grote lot hebt gewonnen.   
 Of heb je het echt gewonnen?

0 Haal citroenen, and make lemonade!

0 Organiseer een waterballonnengevecht

0 Vrijwilligerswerk doen. Ik heb:

I� ���� l�k��� ��ug���i� ����� t�����

 O� �e� ���������� , �� ��n����� ��� ����� z���� ��z�rg�

 Get�p� ��� ��� �������n� v�� B������ B�i���

 �et� �n��r� ....

0 Test welke plek de beste is in een rollercoaster

0 Ga eens wat baantjes trekken in het zwembad

0 Een kussengevecht houden

0 Testen hoe lang je jouw adem kan inhouden:

 Ik kon het …....��� �� …....�e�

0 Kajakken met je favoriete knu� elcontact

Kroegentocht, of is dat dan nu een terrassentocht?Kroegentocht, of is dat dan nu een terrassentocht?

#picknick#picknick



0 Een massage krijgen

0 Een hele dag op je blote voeten lopen

0 Kubb spelen 

0 Naar de markt gaan

0 Loop 5 km op de atletiekpiste 

0 Gezelschapsspelletjes spelen

0 In de regen dansen

0 Een voedselgevecht houden

0 Je grootste angst overwinnen

0 Ga skaten in het skatepark

0 Huilen omdat je vakantie bijna afgelopen is

0 De zon zien ondergaan, of de zon zien opkomen

0 Slapen onder de sterren

0 Een ijsje met 5 bollen eten, wat is je favoriete ijsjessmaak?

0 Een liedje zingen terwijl je op de trein / bus / tram zit. 
 Extra punten als mensen mee beginnen zingen

0 Een vakantiefotoalbum maken

0 Je favoriete gerecht klaarmaken

0 Stuur een geniaal activiteitenidee naar de instagrampagina    
 van de jeugddienst @jeugddienstbeveren

0 Je fotoshoppen in de reisfoto van iemand anders

0 Een Mexicaanse dag organiseren inclusief piñata, taco’s en    
 sombrero’s. Zo ben je toch een beetje in Mexico geweest

#skate#skate



0 Echte Italiaanse pizza’s maken, buon appetito

0 Gaan skeeleren

0 Een hele dag overleven zonder social media. Te gemakkelijk? 
 Probeer het dan eens een week

0 Je gsm een hele dag niet aanraken

0 Tot 10 leren tellen in 10 verschillende talen. 
 In welke talen kan je het al?

0 Iets liefs doen voor iemand anders

0 Met je kleren aan in het zwembad springen. Bij een tekort aan  
 zwembad telt een bad of douche ook

0 Ga naar de openluchtcinema van Beveren Buiten

0 Een boodschap in een fles versturen

0 Be happy

0 Sterren kijken. En een wens doen als je een vallende ster ziet

0 Aan je ellenboog likken

0 Iemand bespioneren, daarvoor moet je je natuurlijk wel   
 vermommen

0 Lachen tot je buikspieren pijn doen 

0 Een mini moestuin starten

0 Een stropdas leren knopen

0 Verstoppertje spelen in een openbare ruimte

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

#behappy#behappy



0 Op 23/07 naar het optreden van Yung Mavu gaan.

 Tis GRATIS !!!ma�� ��� �e� �e���va���!!! #BeverenBuiten

0 Leren goochelen. En daarna een hele goochelshow geven

0 Een ballon oplaten met een boodschap aan

0 Een zin in doventaal leren. Deze zin kan ik nu:

0 Een brief schrijven naar een willekeurig adres en hopen
 dat ze één terugsturen

0 Een blind date voor iemand organiseren

0 Hoeveel wasknijpers kun jij op je lichaam bevestigen? ….

0 Je niet-verjaardag vieren,
 want taart is steeds een goed idee.

0 Een film kijken van het jaar waarin je geboren werd

0 Door een fontein lopen

0 Een onderwaterfoto maken

0 Kerstmis vieren in de zomer

0 Gaan wandelen met alpaca’s. In Kallo kan je dat al doen! 

0 Een foto uit je kindertijd namaken

0 Een carwash organiseren voor je buurt

0 Een ei van een gebouw laten vallen zonder dat dit breekt

0 Een nieuwe feestdag verzinnen

 Wat vier je? Op welke datum vier je het? ....../....../elk jaar

0 Met je fiets door een drive-in rijden

0 Kookles volgen bij je (groot)ouders 

0 Een minute-to-win-it speldag organiseren

Hoeveel wasknijpers kun jij op je lichaam bevestigen? ….Hoeveel wasknijpers kun jij op je lichaam bevestigen? ….

Een film kijken van het jaar waarin je geboren werdEen film kijken van het jaar waarin je geboren werd



0 Het he�  in eigen handen nemen en je horoscoop zelf laten uitkomen

0 Deelnemen aan een color run.
 Of er zelf één organiseren voor jou en je vrienden

0 Een vlog maken van jouw geniale  zomervakantie

0 Op een matras de trap afglijden

0 Doe een filmmarathon met je bubbelcontacten

0 Verbrand dat ene schoolboek waar je een haatrelatie mee had 
 – maar verbrand het nu niet als je het nog nodig hebt volgend    
 schooljaar. Burn baby burn

0 Naar de wolken kijken en figuren spotten

0 Leren jongleren

0 De watertaxi nemen, bestemming……

0 Een pannenkoek in de lucht gooien en weer opvangen

0 24 uur zwijgen, ja schrijven mag wel nog

0 Iets uitvinden, wees ambitieus

0 Een dag niet in de spiegel kijken

0 Een rubiks kubus oplossen

0 Je verborgen talent ontdekken
 Mijn talent is

0 Een week lang enkel de waarheid zeggen

O Me� b���e��e�

O Me� ����l�

O Me� d����e�

O Me� ������

1)
2)
3)
4)
5)

(��e� �� �n��rs�h�� ��)Een week lang enkel de waarheid zeggenEen week lang enkel de waarheid zeggenEen week lang enkel de waarheid zeggenEen week lang enkel de waarheid zeggenEen week lang enkel de waarheid zeggenEen week lang enkel de waarheid zeggen
(��e� �� �n��rs�h�� ��)
(��e� �� �n��rs�h�� ��)



0 10 dingen eten, die je nog nooit eerder at

0 Een maand lang 2 keer per week sporten
 15 minuten / 30 minuten / 45 minuten

0 Een kunstwerk maken

0 Je niets aantrekken van wat anderen van je denken

0 Geesten oproepen

0 Een serie binge watchen

0 Foto’s maken in een photobooth

0 Een slechte gewoonte afleren
 Deze gewoonte heb ik afgeleerd:

0 24 uur wakker blijven

0 Twister spelen

0 Een dakloze een cadeautje geven

0 Een vriend / vriendin uit de nood helpen

0 Een nieuwe familietraditie bedenken

0 Een week lang nergens over klagen. Zet gewoon al je    
 negatieve gedachten om in positief denken. 

0 Een hele dag tegen alles JA zeggen
 Of nog beter: je ouders uitdagen om een yes-day te hebben

0 Belletjetrek doen

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)

#bingeeeuuh#bingeeeuuh

���� �����



0 Een lijst maken van dingen waar je dankbaar voor bent
 Ik ben dankbaar voor:

0 Waterfietsen

0 Over golven springen

0 Met een gocart cruisen over de zeedijk

0 Touwtje springen

0 Bellen via een draadjestelefoon #oldskool

0 Je grootste droom laten uitkomen

0 Jezelf een push-up / sit-up challenge geven. 

 In het begin kon ik: ….. �u��-�p�/�i�-�p� Nu kan ik er:  …......

0 Verstoppertje spelen in een maisveld

0 Een tijdscapsule maken met je vrienden / familie. Hem binnen 10 jaar  

 terug opgraven:  ....../....../2031 graven we de tijdscapsule weer op

0 Je volledig opkleden, ook al moet je nergens heen

0 Eens iets nieuws doen

0 Een bad nemen met belachelijk veel schuim

0 Een kaartje sturen naar jezelf als je op vakantie bent

0 Jezelf verkleden als superheld en goede daden verrichten

0 Deelnemen aan een lip sync battle

0 Ontsnap uit een escape room

0 Met je handen in de lucht een rollercoasterrit uitzitten

#escaperoom
#escaperoom



0 Kamperen in je woonkamer

0 Je kamer een make-over geven

0 Valsspelen, want valsspelen is ook spelen

0 Ga picknicken in Cortewalle of in Hof Ter Saksen

0 Iets ranzigs eten. Wat heb je gegeten?

0 Ga frambozen plukken bij ’t Mannekeshof in Melsele

0 Bezoek minstens 3 verschillende zomerbars 

0 Met een positieve boodschap in de DM’s sliden van je favoriete BV

0 Tie dye iets voor een vriend / vriendin. Zo hebben ze iets    
 gepersonaliseerd van jou

0 Ga naar de zoo en neem een foto met een aap terwijl je
 een banaan eet

0 Doe een omgekeerde dag. Eet ‘s ochtends je avondeten en omgekeerd

0 Verzin je eigen bucket list item

0 Duid elk bucketlistitem aan in dit boek

0 Heb de zomervakantie van je leven 

#zomer#zomer
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