
 De Werg Strips Nieuwsbrief 0008 (januari 2020)  

Onregelmatig verschijnend overzicht van de hoogtepunten uit het stripnieuws, de 

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

 

Allereerst… 

… voor iedereen een gezond en gelukkig 2020! 

Beursnieuws 

 

Onze beursagenda (onder voorbehoud, er kunnen nog beurzen bijkomen) voor 2020 

staat op de site. Om het onszelf wat makkelijker te maken, hebben we een aparte 

beursvoorraad aangelegd. Veel van wat we voortaan op beurzen aanbieden, bieden we 

niet aan via onze site, Catawiki of Marktplaats. Je kunt op beurzen natuurlijk ook gewoon 

nog je bestelling bij ons afhalen. 

Kortingsacties 

 

De nieuwe Star Wars film draait 

sinds enkele weken in de 

bioscoop en wij geven daarom 

tot en met 31 januari 10% 

korting op alle Star Wars 

albums van Dark Dragon Books.  

De korting kun je krijgen als je ingelogd bent met 

hetzelfde e-mailadres waarop je de nieuwsbrief ontvangt. 

Vul de code MTHFRCBWTH in bij het afrekenen en de 

korting wordt verrekend. Kom je er niet uit? Stuur ons dan 

even een berichtje, dan helpen we je. 

De actie met korting op Don Lawrence – The Collection 

verlengen we ook tot en met 31 januari! Voor de codes, zie 

nieuwsbrief 0007 (ook te bekijken op de site). 

 



Nieuw op de site 

Naast de nieuwste uitgaven,             

proberen we de voorraad steeds uit 

te breiden met eerder verschenen 

albums. De afgelopen tijd hebben 

we weer honderden titels 

toegevoegd, waaronder ook 

tientallen aanbiedingen. Verder 

hebben we weer een paar nieuwe 

originelen binnen, deze keer enkele 

pagina’s van Olac, door 

Giovanninni Ruggero. 

 

      

Intekenen 

Dark Dragon Books komt dit voorjaar 

met een luxe cassette met alle verhalen 

van Toenga. De oplage wordt bepaald 

aan de hand van het aantal 

inschrijvingen. Wil je intekenen op de 

box, bestel deze dan gewoon via onze 

site  (dit kan tot en met 30 januari) en 

we sturen hem op zodra hij wordt 

geleverd.  

 

 

 

 

 

    

 

                  

 


