
8       Welke dag 
zou jij nog wel 

eens over willen 
doen?

7                Geef 
deze week een 

themesong!

6               Wat 
was jouw ultieme 
geluksmoment 

dit jaar?

5             Waar 
heb je geen tijd 
voor gehad/vrij 

gemaakt dit jaar?

4     Schrijf eens 
op, waar ben je 
dankbaar voor?

3        Geef jezelf 
vandaag eens 4 
complimenten!

2           Wat heb 
je de afgelopen 
maanden over 
jezelf geleerd?

15        Schrijf eens 
op, waar ben je 
dankbaar voor?

14             Zijn er 
‘vergeten items’ 
die je eventueel 
weg kunt doen?

13       Hoe was het 
om iets te dragen 

wat je normaal 
niet draagt?

12              Geef 
deze dag een
themesong!

11                Welke 
kleuren droeg jij 
minder graag? 
En waarom?

10              Welke 
kleuren droeg jij 
het liefst dit jaar? 

En waarom?

9            Trek deze 
week eens wat 
‘vergeten items’ 

uit je kast!

22      Ga vandaag 
eens lekker aan 
de slag met je 
kerstoutfits!

21         Waar haal 
jij energie uit op 

een dag?

20          Waar heb 
je om gelachen 

deze week?

19              Hoe ziet 
jouw allermooiste 

en allerfijnste 
dag eruit?

18         Besteed je 
genoeg tijd aan 
jouw passies en 
rustmomenten?

17        Wat is jouw 
       allergrootste 
   inspiratiebron?

16          Plan deze 
week eens een 

‘me, myself and I’ 
momentje in!

24      Deel vandaag 
eens een aantal 
oprechte compli-

menten uit!

23         Waar wil je 
in 2020 geen tijd 
en energie meer 
aan besteden?

1    Waar ben je 
trots op?

29          Waar wil je 
in 2020 absoluut 

meer tijd voor 
vrijmaken?

28       Schrijf eens 
3 momenten op 
die je nooit meer 

zal vergeten.

27       Schrijf eens 
op, waar ben je 
dankbaar voor?

26           “All I want 
for Christmas is 
FOOD”! Geniet!

25        “The feeling 
of Christmas 

is de feeling of 
gratitude”.

31         Schrijf een 
brief naar jezelf. 
Wat zou je jezelf 
willen vertellen?

30        Wat is jouw 
allergrootste 

droom?
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