
De Werg Strips Nieuwsbrief 0004 (juli 2019)        

Onregelmatig verschijnend overzicht van de hoogtepunten uit het stripnieuws, de 

nieuwste uitgaven en wat we aan nieuws in de shop hebben. 

 

Museum  

Op 22 mei jl. opende het Jan Kruis 

museum haar deuren in Orvelte (Drenthe). 

Sjors en Sjimmie, Gregor, Jan, Jans en de 

kinderen, je vindt ze er allemaal, naast 

een overzicht van Kruis’ reclamewerk en 

schilderijen.  

 

 

Klaagzang 

Paul Teng werkt aan een nieuwe cyclus van 

De klaagzang der verloren gewesten. Deze 

zal zich na de eerste cyclus van vier verhalen 

afspelen en wordt geschreven door Jean 

Dufaux. Het eerste album wordt in 2020 

verwacht. 

Veranderingen in de nieuwsbrief en op 

de site 

Elke maand een nieuwsbrief uitbrengen was 

het plan, maar in de praktijk blijkt dat we 

daar gewoon de tijd niet voor hebben. Een 

onregelmatig verschijnende nieuwsbrief past 

beter bij ons.  

De lijst met nieuwe titels, die steeds 

onderaan stond, laten we voortaan weg. Een 

overzicht van de nieuwste uitgaven posten 

we elke week op facebook en vind je op de 

homepage van de site. 

Daar vind je voortaan ook, onder het kopje “Verwacht”, de folders met aankondigingen 

van nieuwe albums van verschillende uitgeverijen.  

 

   Veiling 

In juli hebben wij een eigen veiling binnen de georganiseerde veiling 

van Bobbedoes. De veiling start op 16 juli en de kavels lopen af 

vanaf 21 juli. Meer dan vijftig kavels met luxe albums, complete 

series etcetera. Je kunt het aanbod bekijken (vanaf 16 juli) via de 

link: https://www.bobbedoes.nl/verkoper/DeWergStrips/aanbod   



Hiep, Hiep! (1)

Saga Uitgaven viert dit jaar haar vijftiende verjaardag. Als traktatie zullen er dit jaar 

vijftien hardcoveralbums tegen 15 euro per stuk te koop zijn. De eerste delen van Het 

Kerkhof der Onschuldigen en 40 Olifanten zijn de eerste albums in deze actie. 

 

              
 

 

 
 

Hiep, Hiep! (2) 

 

Asterix is 60 geworden, en dat wordt gevierd door 12 albums uit de reeks nu aan te 

bieden met een gratis puzzel van de afbeelding van de voorkant. 

 

 

 

 

En dan nog… onze ex libris zomeractie! 

 

John Heijink, bekend van o.a. Kapitein Kreiss en Piet Heijn, 

heeft speciaal voor ons een ex libris gemaakt! Het is de 

eerste van hopelijk een hele reeks. Tot en met 31 augustus 

2019 ontvang je deze genummerde en gesigneerde ex libris 

helemaal gratis bij aankoop van € 50.- of meer aan nieuwe 

albums via de site. De oplage is gelimiteerd, dus OP=OP! 

 


