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Nieuwe Bommel en Tom Poes strip na lange afwezigheid 

Ollie B. Bommel en Tom Poes beleven, na een lange afwezigheid, weer een nieuw avontuur. 
Verzamelaarssite Catawiki geeft een speciale Stripenvelop uit met daarop een nieuwe strook van de 
strip. De uitgave is ter gelegenheid van De Stripdagen, komend weekend in Gorinchem, die in het 
teken staat van 100 jaar Marten Toonder. 

Bommel begint de strip met de opmerking "Wat is het toch fijn om na zo'n lange tijd weer eens de 
benen te kunnen strekken, jonge vriend". De Toonder Compagnie, die het auteursrecht op Toonder-
strips beheert, heeft als tekenaar Gerben Valkema aangetrokken. Valkema is bekend van de strip 
Elsje.  

Naast de Bommel-strip is de Stripenvelop voorzien van een speciale Toonder-postzegel en -stempel. 
De envelop is gratis verkrijgbaar bij aankoop van 50 euro aan strips of postzegels op Catawiki. De 
Stripenveloppen zijn collector's items. Er zijn er eerder verschenen van Agent 327, Elsje en January 
Jones. 

De speciale Bommel en Tom Poes Stripenvelop is te bekijken op www.catawiki.nl/stripenvelop  

Over Catawiki 

Catawiki is ’s werelds grootste online catalogus & marktplaats voor verzamelaars. De catalogus wordt 
net als Wikipedia door de gebruikers zelf aangevuld. Je kunt er gratis je verzameling en zoeklijst in 
bijhouden. Op basis van de centrale catalogus kun je ook verzamelobjecten kopen en verkopen. De 
Catawiki-catalogus heeft voordelen boven papieren verzamelcatalogi: hij is gratis en altijd up-to-date.  

De site is in november 2008 gelanceerd met enkele rubrieken. Sindsdien zijn meer dan een miljoen 
verzamelobjecten toegevoegd in 70 rubrieken. Zo staan vrijwel alle in Europa uitgegeven postzegels 
op de site. Het aantal verkochte items neemt snel toe. Er worden al meer dan anderhalf miljoen 
postzegels en een half miljoen stripboeken te koop aangeboden. Dit is het grootste aanbod in de 
Benelux. Ook is er een dagelijkse aanbieding voor verzamelaars en een tweewekelijkse stripveiling 
met zeldzame stripboeken en originele tekeningen. 
 
Over de Toonder Compagnie 
 
De Toonder Compagnie BV is opgericht op 1 april 2008. Met de oprichting ervan werd een 
scheiding aangebracht tussen het eigendom en de exploitatie van de auteursrechten op het 
werk van Marten Toonder. Het eigendom op de auteursrechten berust bij Stichting het 
Toonder Auteursrecht, die in 2000 door Marten Toonder zelf werd opgericht om de rechten 
op zijn werk veilig te stellen en om het voortbestaan ervan te bevorderen. 
De Toonder Compagnie heeft als verlengstuk van Stichting het Toonder Auteursrecht de 
volgende doelstellingen en taken: 
- Het levend houden van de Bommelverhalen en andere Toonderstrips onder het 
Nederlandse publiek 
- Het bewaken van de kwaliteit van nieuwe producten die op Toonders werken zijn 
gebaseerd 
- Het bestrijden van illegaal gebruik van de werken van Toonder 
Kleindochter Milou Toonder is directeur van het bedrijf. 

http://www.catawiki.nl/stripenvelop


 
 
Over De Stripdagen 
 
De Stripdagen wordt in 2012 voor de 44e keer gehouden, en wel op 
zaterdag 10 en zondag 11 maart in Evenementenhal Gorinchem. De Stripdagen is al meer 
dan veertig jaar een jaarlijks terugkerend grootschalig stripevenement. Het biedt 6000 m2 
stripplezier met striptekenaars, theater, film, stripboekenbeurs en 
-verzamelbeurs, manga, exposities, webcomics, een kinderprogramma, special guests, 
stripboekpresentaties en muziek. Tijdens De Stripdagen worden ook de Stripschapprijzen 
uitgereikt. 
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Voor meer informatie neem contact op met  
 
Catawiki 
Karin Wassen 
Telefoon: 06 -21977352 
Email: Karin@catawiki.nl  
 
Meer informatie over de Catawiki Stripenvelop: http://www.catawiki.nl/stripenvelop 
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