
   De Werg Strips Nieuwsbrief 0011 (mei 2020)     

Onregelmatig verschijnend overzicht van de hoogtepunten uit het stripnieuws, de 

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

 

Beursnieuws 

 

 

Aiaiai…., alle beurzen waar we ons voor hadden ingeschreven zijn 

inmiddels afgelast. Heel jammer, maar begrijpelijk en verstandig. 

Wellicht gaat de boekenmarkt in Alkmaar op 6 september nog door. Is 

dat niet zo, dan zien we elkaar ongetwijfeld volgend jaar weer! 

                   

 

 

 

Veilingnieuws 

 

 

Bij Bobbedoes hebben we weer een eigen veiling lopen: 71 kavels 

met luxe albums, complete series, secundaire literatuur en veel 

graphic novels. De veiling loopt op maandag 25 mei af, je kunt de 

veiling vinden via deze link.  

 

 

Acties van Silvester en Dark Dragon 

 

 

Zowel Silvester als Dark Dragon Books komt met een leuke voorjaars- / zomeractie:  

Silvester biedt tot eind mei van 12 reeksen het eerste album aan voor €3,95, Dark 

Dragon Books biedt van 15 reeksen het eerste deel aan voor €4,95, tot eind augustus. 

Een sympathieke manier om een voor jou onbekende reeks te leren kennen. Je vindt de 

albums op onze site onder het kopje “aanbiedingen”.  

Natuurlijk geldt ook voor deze actie: op = op. 

 

            
 

https://www.bobbedoes.nl/auction/t/14/Veiling%20DeWergStrips


Speciale korting voor nieuwsbrieflezers 

 

 

Na de vorige acties waarbij je korting kon krijgen op Asterix en Lucky Luke, is het deze 

keer de beurt aan Kuifje. We geven tot en met 30 juni €20,- korting op een box met 

alle 24 Kuifje verhalen in softcover uitvoering. De normale winkelprijs is €159,- en jij 

kunt hem nu kopen voor €139,- en dan sturen we hem ook nog eens gratis op!* 

Gebruik de code KUIF20 bij het afrekenen van je bestelling. 

 

       
 

Striphelden versus corona 

 

 

 

Het corona-virus zet de wereld op zijn kop en 

ook de stripwereld raakte geïnfecteerd. Om 

de stripwinkels een hart onder de riem te 

steken, delen stripmakers in dit exclusieve 

boekje hun visie op deze bijzondere periode. 

Het album telt tachtig pagina’s en de 

volgende auteurs (in alfabetische volgorde) 

leverden een belangeloze bijdrage met een 

toepasselijke gag, cartoon of 

illustratie: Serge Baeken, Teun Berserik, Abe 

Borst, Felix Bosschaert, Jan Bosschaert, Ken 

Broeders, Charel Cambré, Robbert 

Damen, Kees de Boer, Frodo De 

Decker, Margreet de Heer, Fred de 

Heij, Aimée de Jongh, Marissa 

Delbressine, Johan De Moor, Pieter De 

Poortere, Phaedra Derhore, Bruno De 

Roover, Jorg de Vos, Peter de Wit, Ype 

Driessen, Thomas Du Caju, Kim 

Duchateau, Bastiaan Geleijnse, Mars Gremmen, Dick Heins, Eric Hercules, Eric 

Heuvel, Pieter Hogenbirk, Ilah, Laura Janssens, Daan Jippes, Frank Jonker, Lectrr, Gerard 



Leever, René Leisink, Martin Lodewijk, Stephan Louwes, Romano Molenaar, John 

Reid, Kenny Rubenis, Michaël Olbrechts, IJsbrand Oost, Aloys Oosterwijk, Danker Jan 

Oreel, Wilfred Ottenheijm, Floris Oudshoorn, Remco Polman, Mark Retera, Herman 

Roozen, Willem Ritstier, Nele Seys, Joris Snaet, Tijn Snoodijk, Joost 

Swarte, Urbanus, Gerben Valkema, Marq van Broekhoven, Dieter Van Der 

Ougstraete, Mark van Herpen, Judith Vanistendael, Alex van Koten, Erwin Van 

Mol, Wilfed Ottenheijm, Hans van Oudenaarden, Jean-Marc van Tol en Roelof Wijtsma. 

Je krijgt het album gratis bij aankoop van €15,00 aan nieuwe strips, zolang de voorraad 

strekt. 

 

 

Blijf gezond!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gratis verzending binnen Nederland en naar België. We hebben er begrip voor dat je 

behoefte hebt aan een Kuifje box als je op Antarctica woont, maar je zult dan toch echt 

zelf de postzegels moeten betalen… 

 


