Like

Tweet

Forward

LACH JE OOK IN 2014 WEER EEN SCHEUR MET DIRKJAN!
LACH JE OOK IN 2014 WEER EEN SCHEUR
MET DIRKJAN!
h�p://nieuws.vangennep‐boeken.nl/t/ViewEmail/t/B4EBAC697824F79...
De Dirkjan scheurkalender 2014 is
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ook op zijn pad komt, hij gaat recht op zijn
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‘he’s got the photo’s to prove it’. Maar het is
dan ook de top van de Mount Everest, en
niet alleen afzien dit jaar. Hij heeft ook tijd voor naakt vermaak met zijn vette vriend Bert in de sauna
‘he’s got the photo’s to prove it’. Maar het is
of op de naturistencamping. Ook met zijn padvinders gaat hij lekker op kamp, goed voor de
niet alleen afzien dit jaar. Hij heeft ook tijd voor naakt vermaak met zijn vette vriend Bert in de sauna
teambuilding.
of op de naturistencamping. Ook met zijn padvinders gaat hij lekker op kamp, goed voor de
teambuilding.
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De 10e editie, met splinternieuwe grappen!

De 10e editie, met splinternieuwe grappen!
Mark Retera begon in 1985 zijn carrière met
de strip Aksieburo Ket voor het tijdschrift
Lekker prakken. Deze strip liep ten einde in
1989. De opvolger Dirkjan vergaarde eerst
populariteit onder verscheidene
studentenblaadjes voordat hij via het
striptijdschrift Sjosji aan een groter publiek
zou worden voorgesteld. Dirkjan is
ondertussen uitgegroeid tot de leukste
humorstrip van Nederland.
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