APRIL 2014
Nieuwsbrief III

BESTEL NU VIA ONZE NIEUWSBRIEF EN KRIJG JE STRIPS
THUISGESTUURD !!!
-

Stuur een mail met je bestelling en adresgegevens
Wij vullen je klantenkaart in, zo kan je steeds na 12 bestellingen een korting bekomen
Je ontvangt van ons een mail met de overschrijvingsgegevens
Na ontvangst wordt je pakket onmiddellijk verzonden!

Portkosten:
België:
-

Tot 2 Kg: € 6,40
Tot 10 Kg: € 8,30

Nederland:
-

Tot 2 Kg: € 8,30
Tot 10 Kg: € 11,20

-NIEUWE OPENINGSURENDE STRIPKEVER HEEFT IN 2014 NIEUWE OPENINGSUREN!!!! :
dinsdag – woensdag : 12.00u. tot 18.00u.
donderdag, vrijdag en zaterdag : 10.00u. tot 18.00u.
zondag en maandag : GESLOTEN
-

IN DE KIJKER –

Het zotte geweld
€ 17.50 sc (vrijdag)
Joris Vermassen
Onder het pseudoniem ‘Frits van den heuvel’ werd hij reeds
bekend in het striplandschap. Nu werpt hij zijn oude mantel
af, en publiceert zijn eerste beeldroman: een mooi verhaal
over het leven, afscheid nemen, vallen, opstaan en weer
proberen door te gaan…

http://www.stripinfo.be/recensie.php?recensie=1925

-

NEDERLANDSTALIG –

Een nacht in Rome 2.
€ 29.99 HC (Saga)
Jim
Op hun 20ste beloofden ze samen hun 40ste verjaardag te vieren. Beiden laten ze
alles achter om elkaar terug te zien in Rome, om de passie opnieuw te beleven...
Maar is het het allemaal wel waard?
(Softcover volgt later)
Jorikus Magnus 2. De vergelding
€ 19.99 hc (Saga)
Criva - Verhast
Western Valley 1. Chicanas
Western Valley 2. Chicanas
€ 8.99 sc (Saga)
Di Giorgio – Mormile
Figaro 1. Het masker van de wereld
Figaro 2. biechtgeheim
€ 7.99 sc (Saga)
Steve Van Bael
Eerste zes delen zijn reeds verschenen bij Uitgeverij Standaard. Vanaf September
volgt de nummer 7 en verder bij Saga
Kari Lente 94. De vloek van de kluizenaar
Kari Lente 95. Het superelixer
€ 9.95 sc (Brabant strip)
Bob Mau
Genummerd op 800 exemplaren

Prins van het onweer 2. De moordende mist
€ 17.95 hc (Daedalus)
Bichebois – Zeloni
Vervolgreeks op het prachtig getekende “kind van het onweer”
Matteo 3. Derde periode (spaanse burgeroorlog)
€ 19.95 hc (Daedalus)
Gibrat
Van de auteur van “Elke raaf pikt” en “Het Uitstel”

Excalibur kronieken 2. Cernunnos
€ 17.95 hc (Daedalus)
Istin - Brion
Lady Spitfire 1. Het luchtmeisje
€ 17.95 hc (Daedalus)
Latour – Maza – Schelle
Zombies 3. Het handboek der ontbinding
€ 17.95 hc (Daedalus)
Peru – Cholet
Arawn 5. Hergeboorte
€ 17.95 hc (Daedalus)
Le breton – Grenier
Elfen 2. De eer van de boselfen
€ 8.95 sc (Daedalus)
Jarry – Maconi - Saito
Ik ben Kathaar 5. Het grote Labyrinth
€ 8.95 sc (Daedalus)
Makyo – Calore
Woestijnvalk 3. Bergün
€ 7.95 sc (Daedalus)
Zumstein

Het zotte geweld
€ 17.50 sc (vrijdag)
Joris Vermassen
Onder het pseudoniem ‘Frits van den heuvel’ werd hij reeds bekend in het
striplandschap. Nu werpt hij zijn oude mantel af, en publiceert zijn eerste
beeldroman: een mooi verhaal over het leven, afscheid nemen, vallen, opstaan en
weer proberen door te gaan…
De ridder die niet slapen wilde (en zijn paardje parcifal)
€ 17.50 Hc (Eenhoorn)
Randall Casaer
Origineel en grappig kinderboek van de maker van Slaapkoppen.
Aanrader!
Kito & Boris 2. Dit ben jij
€ 4.95 sc (De Eenhoorn)
Aimee de Jongh

Ekho 2. De spiegelwereld
€ 8.90 sc, € 16.90 Hc (Uitgeverij L)
Arleston - Barbucci
De schrijver van Lanfeust en de tekenaar van Sky-doll combineren hier hun
artistieke en fantastieke kunnen…
Niet doen opa
€ 14.90 sc (De Harmonie)
Peter Van Straaten
De dag toen de zee verdween
€ 10.00 sc (Bonte)
Lode Devroe - Verlinden
Sigmund weet wel raad met therapie
€ 12.50 Hc (De Harmonie)
Peter de wit

Bezoek ook onze koffiebar !

Voor eventuele bestellingen, vragen of antwoorden: Stuur ons gerust een mailtje!!!
De Stripkever – Stripwinkel met koffiebar & Galerij
Shopping Bruulcenter, Bruul 79 - 2800 Mechelen
015/21.76.05 Stripkever@skynet.be
www.stripkever.be
Openingsuren :
dinsdag – woensdag : 12.00u. tot 18.00u.
donderdag , vrijdag en zaterdag : 10.00u. tot 18.00u.
zondag en maandag : GESLOTEN
ALLE PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

