Nieuwsbrief

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}}, een korte nieuwsbrief over de nieuwe
naam voor de community en een nieuw verzamelobject.

Een nieuwe naam voor de community.
Na de lezing gisteren van Sander Bax werd

de nieuwe naam van de community bekend
gemaakt.
We kregen veel interessante voorstellen,
waarvoor dank!
Deze werden genoemd:
- Onder Kastanjes
- De tandeloze tijders
- Accolade
- Adrienaline
- Carbon
- Heijdeniana
- Zora's Place
- Café de Tempelier
- Adri van Fan Club
- AFTh Inside
- Het AFTh van der Heijden Verbond, Kamer, Associatie
- De Heijdenen
En het is geworden: Heijdeniana, de verzamelnaam voor alles wat met A.F.Th. van der
Heijden te maken heeft, en deze is ingediend door Wim Buizer.
'Community' zal op korte termijn op de site worden aangepast.

Een uniek verzamelobject.
Als je gisteren de lezing van Sander Bax hebt bijgewoond of digitaal gevolgd, dan had
je de introductie van een uniek verzamelobject kunnen volgen. Het betreft een vel
Persoonlijke Postzegel Goud van PostNL dat door A.F.Th. van der Heijden wordt
gesigneerd. De oplage is slechts 70 stuks, en de prijs is € 75 per vel.
De opbrengst gaat naar de Stichting De tandeloze tijd, en wordt o.a. besteed aan het
organiseren van lezersbijeenkomsten door AFThvanderHeijden.info
De spelregels:
- je kunt slechts één vel bestellen om speculatie te voorkomen;
- eerst zijn de donateurs aan de beurt, daarna de overige nieuwsbriefabonnees. Je
staat bij ons ingeschreven als {{donateur}}, dus je krijgt voorrang bij het bestellen;
- je kunt bestellen door HIER te klikken en het formulier in te vullen. Toewijzing op

volgorde van binnenkomst;
- je krijgt een mail ter bevestiging zolang de voorraad strekt;
- als de gesigneerde vellen beschikbaar zijn, krijg je een link naar een bestelpagina.
De levertijd is nog onbekend.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@afthvanderheijden.info toe aan uw adresboek.

