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WAT IS EEN SLURFINATOR?
Een dagelijkse dosis ongein (het 
Onderbroekenmuseum), melige 
mopjes, raadsels (Wat eet een vege-
tarische kannibaal?*), blaadjes om 
zelf vol te tekenen en vragen voor 
échte Boomhut-kenners (Wat is een 
slurfi nator?). Uitgevoerd in de 
bekende schoolkran� ekenstijl van 
de populaire jeugdboeken over 
de waanzinnige boomhut, die 
inmiddels 143 verdiepingen telt.
→ Andy Griffi  th en Terry Denton 8+ 
€ 15,99

COMPLEET MET 
GEZINSCHAOS-FOTO’S
Wat erg! Onophoudelijk op tv, en nu 
hangen de Meilandjes ook full colour 
op je wc. Hun favoriete badplaats/
lelijkste auto/slechtste zanger, foto’s 
van de gezinschaos en natuurlijk 
de kreten van Martien M. met zijn 
wu� e sjaal. Op 25 februari is het voor 
het eerst tijd om te Wijnen, wijnen, 
wijnen! Gelieve af te scheuren met 
een gilletje.
→ Jan Dijkgraaf en Erica Renkema 
€ 19,95

MET MAXIMAAL 
6 INGREDIËNTEN 
Bloemkoolcouscous met pompoen, 
sinaasappelkip, gebakken gnocchi 
met burrata, Griekse orzo, Japanse 
okonomiyaki: 365 – vaak nieuwe – 
recepten met maximaal zes ingredi-
enten, klaar in twintig minuten (of 
minder). Bijna allemaal met smaak-
volle kleurenfoto en waar nodig 
voorzien van een vegavariant. Alleen 
die haverlekkerbek klinkt eh… 
Afgescheurde favoriete gerechten 
kun je inplakken of scannen.
→ Chickslovefood € 18,99

‘GEOPEND TIJDENS 
OPENINGSTIJDEN’
Hilarische vertikkingen, verhaspelde 
spreekwoorden (uitleg achterop), 
vakkenvullers die er een eigen 
draai aan geven, gekke bordjes 
(Overlegruimte: maximaal 1 persoon), 
amusante kinderuitspraken en sap-
pige scheldwoorden. Tussendoor 
puzzels, receptjes en uitleg bij 
bizarre (buitenlandse) woorden.
→ Van Dale € 15,99

DE LELIJKSTE BEATLES-
SOUVENIRS EN MEER
De enige scheurkalender met zo nu 
en dan acht dagen in een week, want 
op 8 februari, 2 maart en 19 april is er 
aandacht voor Eight Days a Week.  
Beatles-fans halen hun hart op met 
unieke foto’s, waanzinnige weetjes, 
de lelijkste Beatles-souvenirs, achter-
grondverhalen, plagiaatgevalletjes, 
beroemde Beatles-gitaren en de 
enige drumsolo ever op een Beatles-ever op een Beatles-ever
album.
→ Nico Groen en Bertram Mourits 
€ 15,89

POPMUZIEKRAADSELS 
Na het Top 2000-geweld van decem-
ber nog steeds behoe� e aan pop-
muziek? Niet getreurd! Radiocrack 
Jeroen van Inkel neemt een jaar lang 
de honneurs waar met sterke verhalen, 
stukjes popgeschiedenis, verjaar-
dagen en pop vragen: van welke 
boyband maakte Robbie Williams 
deel uit? a) Take That b) Westlife 
c) One Direction.
→ Jeroen van Inkel € 14,99


