
De Werg Strips Nieuwsbrief 0006 (september 2019)  

Onregelmatig verschijnend overzicht van de hoogtepunten uit het stripnieuws, de 

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

 

 

 

Daar zijn ze weer!  

Het valt bijna niet bij te houden wat 

er allemaal aan nieuwe albums 

wordt aangekondigd, maar hier een 

overzicht van wat ons het meeste 

opviel (en ja, wij hebben een 

voorkeur voor oude helden…):  

Volgend jaar verschijnt een nieuw 

album van Robin Hoed door Turk en 

De Groot bij Arcadia. Het album zal 

geen nieuwe gags bevatten, maar 

bundelt nooit eerder in album 

verschenen gags uit het weekblad 

Kuifje.  

 

 

 

Ook het nieuwe deel van De prins van de  

nacht van Swolfs verschijnt volgend jaar. 

Dit deel 9 vormt samen met deel 8 een tweeluik. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

In december wordt het nieuwe album van Jerome K. 

Jerome Bloks verwacht, een extra lang verhaal van  

72 pagina's! 



 
 

Beursnieuws 

 

Het Kamper Stripspektakel was voor dit jaar onze laatste beurs. De agenda voor volgend 

jaar ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit: 

 

 

4 april 2020 Deventer  20ste Oost Nederlandse  

     Stripboekenbeurs  

 

3 mei 2020 Gouda     Strips op de Markt 

 

16 en 17 mei 2020 Eindhoven   35ste Brabants  

     Stripspektakel 

 

augustus 2020 Kampen    22ste Kamper  

     Stripspektakel 
 

 

 

Nieuw in de shop 

Naast alle nieuwe albums van de afgelopen maand, hebben we ook weer wat nieuwe 

originelen in de shop, o.a. van Dino Attanasio, John Heijink en Romano Molenaar: 

 

                   

https://dewergstrips.nl/


Veiling 

In september hebben wij weer een eigen veiling binnen de 

georganiseerde veiling van Bobbedoes. De veiling is gestart en de 

kavels lopen af op woensdag 25 september vanaf 20:00. Meer dan 

vijftig kavels met luxe albums, complete series etcetera. Je kunt het 

aanbod bekijken via deze link.  

 

 

 

 

Ex-Libris nieuws 

 

Nu de actie met de door John Heijink 

getekende ex-librissen bijna is afgelopen, 

komt de volgende er al weer aan. In het 
najaar krijg je bij een aankoop van € 50,- 

of meer aan nieuwe strips via onze site 

weer een genummerde en gesigneerde ex-

libris gratis. Wie dit keer de tekenaar is…? 

In de afbeelding wordt alvast een tipje van 

de sluier opgelicht. Hou de site in de gaten 

voor meer informatie. 

 

 

 

 

Speciale korting voor nieuwsbrieflezers 

 

Wij hebben weer groot ingeslagen en komen de komende tijd met een aantal leuke 

nieuwe aanbiedingen op de site. In de volgende nieuwsbrief vind jij als trouwe 

nieuwsbrieflezer een persoonlijke code waarmee je extra korting kunt krijgen, dus hou 

hem in de gaten! 

 

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

