
  De Werg Strips Nieuwsbrief 0010 (maart 2020)    

Onregelmatig verschijnend overzicht van de hoogtepunten uit het stripnieuws, de 

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

Beursnieuws 

 

Door de maatregelen die zijn genomen om de 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, 

zijn een aantal beurzen en markten afgelast. 

Da’s jammer, maar begrijpelijk en verstandig.  

 

Wij wensen allereerst alle organisatoren sterkte 

en hopen in de loop van dit jaar en volgend jaar 

weer her en der met onze boeken te kunnen 

staan. Hieronder de veranderingen tot nog toe. 

Zodra wij nieuwe informatie over de beurzen en 

markten waar we zouden gaan staan hebben, 

plaatsen we die op de site. 

 

- Oost-Nederlandse Stripboekenbeurs 

(Deventer): verplaatst van 4 april naar zaterdag 

29 augustus 

- Strips op de Markt (Gouda), zondag 3 mei: een 

jaar uitgesteld naar zondag 2 mei 2021 

- Het Brabants Stripspektakel (Eindhoven), 16 

en 17 mei: een jaar uitgesteld naar 15 en 16 

mei 2021 

- Boekenmarkt Heemskerk, zaterdag 6 juni: 

afgelast. 

 

 

                   

Veilingnieuws 

 

Wij bieden 24 kavels aan in de Bobbedoes Varia veiling die van 

dinsdag 31 maart tot en met donderdag 2 april aflopen: een aantal 

complete series, originelen, eerste drukken en luxe albums. Je kunt 

het aanbod bekijken via deze link. Bij Catawiki hebben we de 

komende tijd ook weer een aantal kavels lopen. Voor een overzicht 

van wat we daar veilen en wanneer deze kavels aflopen kun je 

klikken op deze link.  

 

Marktplazanieuws 

In de vorige nieuwsbrief waren we nog enthousiast over 

onze Marktplaza shop. Helaas, te vroeg gejuicht… De shop 

liep steeds vast en we kregen geen contact met de 

beheerders. We gaan op zoek naar een ander platform om 

onze voorraad Engelstalige TPB’s aan te bieden. Zodra we 

dat voor elkaar hebben, melden we dat in de nieuwsbrief. 

 

https://www.bobbedoes.nl/verkoper/DeWergStrips/aanbod
https://www.catawiki.nl/u/51659-sandernr1


Speciale korting voor nieuwsbrieflezers 

 

Ook deze maand weer een paar leuke kortingsacties via onze eigen website: 

 

 

  

  
 

We geven tot en met 30 april 20% korting op deze luxe albums van Asterix (normaal 

49 euro, nu met de kortingscode 39,20 euro). Elk album bevat het reguliere album, 

aangevuld met schetsen, foto’s etc, inclusief een dossier van ongeveer 30 pagina’s. Groot 

formaat (42 x 33 cm), 128 bladzijden, harde kaft met linnen rug. 

Gebruik de code ASTERIX2020 bij het afrekenen van je bestelling. 

 

Op dit schitterende artbook over Morris geven 

we 15% korting tot en met 30 april (normaal 

47,95 euro, met korting 40,75 euro). 

Hardcover met stofomslag, 28 x 30 cm, 312 

bladzijden. 

 

Gebruik de code MORRIS2020 bij het 

afrekenen van je bestelling. 

 

 

 

Voor beide aanbiedingen geldt: op = op! 

 

 

 

 

 

 

                                    Blijf gezond!  

 


