
 De Werg Strips Nieuwsbrief 0007 (oktober 2019)  

Onregelmatig verschijnend overzicht van de hoogtepunten uit het stripnieuws, de 

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

 

Winteractie en kortingsactie 

Een kleine nieuwsbrief, met alleen een paar acties die de komende tijd lopen… 

 

Winteractie 

Na het uitbrengen van onze eerste ex-libris hebben we 

de smaak te pakken gekregen. Dit keer hebben we Criva 

bereid gevonden een nieuwe ex-libris voor ons te 

ontwerpen. Wij vinden hem fantastisch! 

Criva is het pseudoniem van Chris van Brussel, die 

onder andere de serie Jorikus Magnus tekent en 

afgelopen jaar samen met Proost en Verhast het 

veelgeprezen album Kaspar Hauser uitbracht.  

Je ontvangt gratis een genummerde en gesigneerde ex-

libris bij elke bestelling van € 50,- of meer aan nieuwe 

albums op onze site. De actie loopt tot en met 31 

december 2019. We hebben er 100 laten drukken en 

ook nu geldt weer: op = op!  

 

Kortingsactie 

Wij hebben een aantal boxen en losse delen van Don 

Lawrence – The Collection ingekocht en bieden deze nu aan 

met hoge kortingen. In deze serie is bijna al het werk van 

Don Lawrence buiten Storm en Trigië opgenomen. De box 

(compleet met 13 delen, waarvan één gesigneerd) kost nu   

€ 395,- in plaats van € 650,- en de losse delen verkopen we 

voor € 22,50 in plaats van € 49,95.      

Voor abonnees op onze 

nieuwsbrief bieden we een 

extra korting aan: de box 

voor € 350,- en de losse 

delen voor slechts € 17,50 

per stuk!  

De korting kun je krijgen als je ingelogd bent met 

hetzelfde e-mailadres waarop je de nieuwsbrief 

ontvangt. Met de code DLC1912 krijg je korting op de 

box, met de code DLC1911 krijg je korting op de losse 

delen.  

Afbeelding 1 



Je kunt de code(s) invullen in je 

winkelmand (afbeelding 1) of als je op 

afrekenen hebt gedrukt, bovenaan de 

pagina die verschijnt (afbeelding 2). Kom 

je er niet uit? Stuur ons dan even een 

berichtje, dan helpen we je. 

Als je in het zoekvenster don lawrence 

collection intikt, krijg je alle items in 

beeld waar de codes korting op geven. 

De losse delen die we aanbieden zijn deel 

0, 2, 3, 4, 5, 7, 10 en 11. Deze actie 

loopt tot en met 5 januari 2020. 

 

 

      

    

 

                  

Veiling 

 

In november hebben wij weer een eigen veiling binnen de 

georganiseerde veiling van Bobbedoes. De veiling start rond 16 

november. Meer dan vijftig kavels met luxe albums, complete series 

etcetera. Houd de site van Bobbedoes in de gaten voor meer 

details!  

 

 

 

Afbeelding 2 


