
 

 

Maak je eigen Advent(ure) Kalender 
25 Kleine Avonturen voor iedere dag 

 

 

Leef het avontuur! 
Doe mee met de jaarlijkse Alice Goes Wild Advent(ure) Kalender met 25 kleine avonturen 
die goed te doen zijn in je drukke dagelijks leven, maar waardoor je leven toch 
avontuurlijker wordt. Met deze uitdagingen voor iedere dag ontdek je niet alleen méér over 
jezelf en je omgeving, maar je krijgt ook een verrassende decembermaand vol magie en 
verwondering! 

 

Tip 
Zo maak je een Advent(ure) Calendar 

• Print de challenges, en lees ze niet! Knip ze in reepjes, vouw ze en zet het nummer van 
de dag op de buitenkant. 

• Hang ze op aan een koord met knijpertjes (bij bijvoorbeeld de winkel Søstrene Grene 
krijg je genummerde knijpertjes). Maar je kunt ook een ander kerstkoord, of een touw 
met wasknijpers gebruiken. 

• Of: koop een adventskalenders die je zelf kunt opvullen 

• Word iedere dag verrast door een nieuwe uitdaging! 
  
Doe mee met Alice goes Wild op Instagram en Facebook met hashtag 

 
 

  
  

https://www.instagram.com/alicegoeswild.nl/
https://www.facebook.com/AliceGoesWild.nl


 

 
 
 
 
 

 Woensdag 1 december  
Koop een kruid in de winkel dat je nog niet kent. Zoek er een recept bij en maak het. 
 
 

 Donderdag 2 december 
Denk aan iets wat je altijd al had willen doen en wat je een beetje eng vindt.  
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
 
Waarom vind je het eng? Welke kleine stappen kun je nemen om dit te bereiken?  
1. .......................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................... 
 
Kun je de eerste stap vandaag al nemen? 
 
 

 Vrijdag 3 december  
Bekijk een film of serie die je nooit zou kijken. Netflix zorgt ervoor dat je een film 
aangereikt krijgt die meestal zo’n 95% matcht met jouw belangstelling, dus zoek in de 
krochten. Of kijk bijvoorbeeld eens op Picl.nl. Kortom, ga op ontdekkingstocht door 
het filmuniversum! 
 
 

 Zaterdag 4 december 
Volg je voeten. Loop geen vast pad, maar volg waar de weg of de rivier je naar toe 
neemt. Doe dit minimaal een uur.  
 
 

 Zondag 5 december 
Maak een haiku over een belangrijk thema van je leven. Bewaar hem in je la of hang 
hem op. 
 
 

 Maandag 6 december  
Maandag, klaagdag?  Ga dat anders zien en maak er een geweldige dag van, kwestie 
van positieve mindset! Deel complimenten uit, draag je mooiste kleding! Er is zelfs een 
boek over geschreven: Klaagvrije maandag van Sandra Brandt.  
 
 



 

 
 
 
 
 

 Dinsdag 7 december 
Neem contact op met iemand waar je al een tijd geen contact meer mee hebt gehad. 

 
 

 Woensdag 8 december 
Luister naar muziek waar je nooit eerder naar hebt geluisterd (en ook niet zou 
luisteren). Maak een ontdekkingsreis op bijvoorbeeld Spotify of luister naar een 
playlist met onbekende muzieknummers van anderen. Gelukkig staan ze tegenwoordig 
ook op genre, dus zet die Afro, Anime, Punk of K-pop maar aan! Ook op de Alice Goes 
wild playlist op Spotify staan nummers uit je comfortzone, van Keltisch, IJslands, 
Bollywood, Arabisch tot Zuid-Afrikaans. 
 
 

 Donderdag 9 december  
Maak een praatje met iemand die je niet kent. 
 
 

 Vrijdag 10 december  
Eet vandaag vegan!  
Wat doet dat met je, zo’n dag zonder enige dierlijke producten, zelfs geen kaas en 
melk?  
 

 
 Zaterdag 11 december 

Maak vandaag of dit weekend een kleine ontdekkingsreis. Bezoek een plek waar je 
nooit eerder ben geweest. Die ene wijk, of dat bos, bijvoorbeeld. Of stap uit bij een 
bus- of treinstation om daar iets te verkennen. Of die toeristische highlight waar het 
altijd druk is en je daarom vermijdt.  
 
 

 Zondag 12 december  
Wie is je held of heldin? Hoe zou ze/hij denken en doen? Probeer je dag vandaag zo in 
te richten zoals hij of zij dat zou doen. 
 
 

 Maandag 13 december 
Beluister een Podcast en ontdek iets nieuws. Voor de leek: podcasts zijn de toekomst, 
het zijn eigenlijk gespecialiseerde radio-uitzendinkjes, maar dan op Spotify of de Apple 
Podcast app. Natuurlijk kun je naar de Avontuurlijk Leven Podcast van Alice Goes Wild 
luisteren, maar kijk ook eens op een ander onderwerp waar je nog niet veel vanaf 
weet. 
 



 

 
 
 
 
 
 

 Dinsdag 14 december 
Ga op expeditie naar een leuke wijk om de kerstversieringen bij de huizen te bekijken, 
een kleurrijke volkswijk bijvoorbeeld. Laat je verwonderen. 
 
 

 Woensdag 15 december  
Schrijf je in voor een nieuwe workshop, cursus of hobby waarmee je iets nieuws leert. 
Een workshop Bob Ross schilderen, line dancing of een cursus storytelling 
bijvoorbeeld. 
 

 Donderdag 16 december 
Schrijf in een notebook of op pen en papier het verhaal van je leven op in. Mocht je 
het leuk vinden om te schrijven? Alice goes Wild biedt workshops Avontuurlijk 
Schrijven aan, waarbij je leert om bijvoorbeeld je levensverhaal of een reisverhaal met 
moed op te schrijven. 
 
 

 Vrijdag 17 december 
Doe iets concreets voor de omgeving. Met een tas het bos in of het strand op, en 
rommel rapen, bijvoorbeeld. Of kijk hoe je mensen in je omgeving kunt helpen of 
verrassen. Hoe kun je vandaag bewust helpen? Kun je online iets betekenen, voor de 
Voedselbank bijvoorbeeld?  
 
 

 Zaterdag 18 december 
Tijd voor een outdoor picknick, barbecue of kampvuur. Een picknick in het bos? Neem 
warme soep, thee, koffie of chocolademelk mee. Broodjes, salade en quiche zijn ook 
lekker. In eigen tuin? Maak een (winter)barbecue met een kampvuur. 
 
 

 Zondag 19 december  
Doe een spelletje dat je al jaren niet meer gespeeld hebt, of knutsel iets in elkaar. 
Bekijk vandaag de wereld vanuit een speelse, creatieve blik. Kan dat nog, kind zijn? 
Mens-erger-je-nieten of iets leuks maken van een wc-rol?  
 
 

 Maandag 20 december  
Kleed je compleet anders dan normaal en verras je omgeving en jezelf.  

  

https://www.alicegoeswild.nl/adventure-academy/
https://www.alicegoeswild.nl/adventure-academy/


 

 
 
 
 
 

 Dinsdag 21 december  
Zoek vandaag, op deze donkerste dag van het jaar, het donker op. Maak bijvoorbeeld 
met iemand een avondwandeling door het bos. Of eet buiten, met een vuurtje aan, of 
kaarsen. Voelt toch echt anders dan overdag. Zie het verhaal op Alice goes Wild over 
het donker. 
 
 

 Woensdag 22 december 
Ga naar de bibliotheek of een boekwinkel en zoek een boek uit voor de kerstvakantie 
uit een écht andere cultuur. Bij het project, ‘A Year of Reading Around the World’ leest 
een vrouw gedurende een jaar een boek uit een ander land. Leuker dan op de website 
kijken is nog om zelf te ontdekken welk land je zo wilt exploreren. 
 
 

 Donderdag 23 december 
Zoek een (echt) kunststuk op, in een museum, een museum of in de stad (liever niet 
online). Kijk er tien minuten naar. Wat doet het met je? Is dat denk je wat de artiest 
heeft willen overbrengen? 
 
 

 Vrijdag 24 december 
Dans op je favoriete muziek. 
 
 

 Zaterdag 25 december 
Van welk avontuur droom je nog? Waar wil je bijvoorbeeld graag nog heen? Zoek er 
een foto of illustratie bij en hang die op een opvallende plek. Spreek met jezelf een 
datum af en zet die – indien mogelijk – in de agenda. Je kunt ook besluiten de Alice 
goes Wild Adventure Quest workshop te volgen, die helpt je mee het volgende 
avontuur in je leven duidelijk te maken en de eerste stappen te ondernemen. 
 

 
Kijk op Instagram en Facebook  

want Alice goes Wild heeft ook nog een leuke verrassing voor je! 
 
 

 
 

Deel je ervaringen op Instagram! 
#iederedagavontuur #alicegoeswild  

 

https://www.alicegoeswild.nl/avontuur-in-het-donker/
https://ayearofreadingtheworld.com/thelist/
https://www.alicegoeswild.nl/adventure-academy/
https://www.alicegoeswild.nl/adventure-academy/
https://www.instagram.com/alicegoeswild.nl/
https://www.facebook.com/AliceGoesWild.nl
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