
Wat ging eraan vooraf?
Een jaar lang maakte ik tussen 11 oktober 2013 en 11 oktober 2014 elke 
dag een zogenaamde ‘happyline’ op de voorkant van dagblad Metro. Een 
happyline is een positieve of grappige spreuk, gedachte, woordspeling of 
cartoon. Elke dag plaatste ik een foto van de happyline voor die dag op 
Facebook (www.facebook.com/happylinesproject) en Twitter. Het concept 
werd snel opgepikt door diverse soorten media en mede daardoor ontstond 
al gauw een vaste groep aanhangers, die het kunstproject ‘365 Happylines’ 
elke dag volgden. 

Nadat het jaar met het maken van 365 happylines was afgerond, volgde in 
2015 de expositie ‘365 Happylines’ van alle gemaakte happylines in de ECI 
Cultuurfabriek te Roermond.

200 
DAGEN 
SCHOOL & 
SCHEUREN!



Hoe werkt de scheurbundel? 
Je staat op het punt om te beginnen aan een leerzaam en spannend 
‘happylines-scheuravontuur’, waarbij je aan het begin (of aan het einde of 
tussendoor, wie zal het zeggen…!?) van elke schooldag een blaadje van deze 
scheurbundel mag afscheuren. Je ziet dan de happyline voor die dag en een 
bijbehorend, vaak leerzaam, wist-je-datje.
Achterin de scheurbundel bevinden zich een aantal ‘happyline-kopieervellen’, 
waarvan je er zoveel mag kopiëren als je zelf wilt, om ze vervolgens te 
voorzien van je eigen, creatieve happylines (let op: het werkt verslavend ;-)). 

Waarom 200 scheurblaadjes?
Het unieke van deze scheurbundel is, in vergelijking met alle andere 
scheurkalenders, dat je kunt beginnen met scheuren wanneer je maar wilt! 
Elk jaar bevat namelijk (op een enkele vrije dag na) zo’n 200 effectieve 
schooldagen, wanneer alle vakantiedagen en weekenden niet worden 
meegerekend. Daarnaast telt deze scheurbundel af, van 200 naar 1. 
Je scheurt dus elke dag op een leuke manier een schooldag weg! 

Ik wens je veel scheurplezier!



Wist je dat...

Nog 199x scheuren!

Dit beroemde liedje al sinds mei 2004 elke werkdag gebruikt wordt in de 
ochtendshow van Giel Beelen op 3FM? Giel vond dit liedje op een cd met 
kinderliedjes en besloot dit te gaan gebruiken in zijn radioshow.



Wist je dat...

De groep K3 in 1998 is opgericht en destijds bestond uit de zangeressen: 
Kathleen Aerts, Karen Damen en Kristel Verbeke? Aerts verliet in 2009 de 
groep. Josje Huisman werd haar vervangster. De groep heeft besloten om in 
2016 het stokje door te geven aan drie nieuwe K3-leden.

Nog 198x scheuren!



Wist je dat...

De verkoop van rookworsten begon in 1936 in een Amsterdams HEMA-
filiaal? De filiaalhouder had te veel worsten ingeslagen, waarna hij de 
worsten aan klanten ging verkopen. Dit bleek een enorm succes te zijn. Tot 
op heden verkoopt de HEMA rookworsten.

Nog 197x scheuren!



Wist je dat...

Je tijdens je leven mag beslissen of je je eigen lichaam na de dood 
beschikbaar wilt stellen voor de wetenschap? Na het overlijden zal een 
medische faculteit beslissen of je lichaam hiervoor geschikt is. Er zal dan 
geen begrafenis of crematie plaatsvinden.

Nog 196x scheuren!




