
 

over mij

Dit wil(de) ik later worden:

Gelukkig/helaas doe ik nu dit:

Dit kan ik heel erg goed:

Hier ben ik waardeloos in:

Ik heb er spijt van dat ik nooit:

Deze superkracht zou ik willen bezitten:

Nutteloos talentje van mij:

Zo ziet mijn ideale vrije dag eruit: 

Deze historische gebeurtenis had ik live willen meemaken: 

Dit is het beste dat me ooit is overkomen: 

Deze acteur/actrice mag mijn rol spelen in mijn eigen filmbiografie: 

Mijn levensmotto: 
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Mijn favoriete boek: 

Mijn lievelingsfilm: 

Dit kan ik elke dag eten: 

Ik surf dagelijks naar: 

Mijn favoriete muziek: 

Mijn hobby’s:

Mijn favoriete vakantiebestemming: 

Deze celebrity mag eens langskomen: 

Mijn lievelingsquote: 

Mijn ‘guilty pleasure’:

Ik ben bang voor: 

Ik heb een hekel aan: 

Van dit eten walg ik: 

Mijn slechte gewoonte(s):

Mijn allergrootste blunder ooit:

Grootste teleurstelling: 

mijn favorieten niet leuk

BUCKETLIST TOP 3

1

2

3
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Mijn foto of selfie 

DIT 
BEN 
IK!

DATUM

         /          /   

NAAM

Mijn roepnaam:

Mijn adres:

Mijn telefoonnummer:

Ik ben geboren op:

Zo oud ben ik nu

Maar eigenlijk voel ik me 

Mijn emailadres:

Instagram:

Facebook:

Snapchat:

Andere:

jaar

jaar
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Dit wil(de) ik later worden:

Gelukkig/helaas doe ik nu dit:

Dit kan ik heel erg goed:

Hier ben ik waardeloos in:

Ik heb er spijt van dat ik nooit:

Deze superkracht zou ik willen bezitten:

Nutteloos talentje van mij:

Zo ziet mijn ideale vrije dag eruit:

Deze historische gebeurtenis had ik live willen meemaken:

Dit is het beste dat me ooit is overkomen:

Deze acteur/actrice mag mijn rol spelen in mijn eigen verfilmde biografie:

Mijn levensmotto:

 

OVER MIJ
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Mijn favoriete boek :

Mijn lievelingsfilm:

Dit kan ik elke dag eten:

Ik surf dagelijks naar:

Mijn favoriete muziek:

Mijn hobby’s:

Mijn favoriete  
vakantiebestemming:

Deze celebrity mag  
eens langskomen:

Mijn lievelingsquote:

Mijn ‘guilty pleasure’:

 

Ik ben bang voor:

Ik heb een hekel aan:

Van dit eten walg ik:

Mijn slechte gewoonte(s):

Mijn allergrootste blunder ooit:

 

Grootste teleurstelling:

NIET LEUKMIJN FAVORIETEN

BUCKETLIST TOP 3

1

2

3
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Jouw beste eigenschappen:

 

Hierom ben ik stiekem  
jaloers op jou:

 

Wat ik van jou heb geleerd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo hebben we elkaar ontmoet:

 

Dit is het leukste wat  
we ooit samen hebben gedaan:

 

Wat we nog eens samen moeten doen:

 

Wat ik waardeer in onze vriendschap:

 

Zo zie ik ons over 10 jaar:

 

Wat ik je wens:

OVER JOU OVER ONS

DIT BEN JIJ IN 3 WOORDEN

1

2

3
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Mijn foto of selfie 

DIT 
BEN 
IK!
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jaar

jaar
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OVER MIJ
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