
Beste mensen, 
  
Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd 
waarvan het e-mail adres bij mij bekend is. 
  
Misschien vindt u dat dit bericht niet van toepassing is op u. Daarvoor dan mijn 
excuses. 
 
Wilt u niet langer op deze wijze op de hoogte worden gehouden, laat mij dit dan 
weten dan zal ik u uit deze lijst verwijderen. 
 
Kent u leden die geen nieuwsbericht ontvangen?  Stuur dan deze nieuwsbrief door 
en informeer mij omtrent hun e-mail adres. 
Attendeer ook andere verzamelaars op het bestaan van de NFV SKANDINAVIË.!! 
--------------------------- 
INHOUD: 
--------------------------- 
Bijeenkomst en veiling nr. 178 
--------------------------- 
Bijeenkomst en veiling nr. 178 
Onze jubileum bijeenkomst van afgelopen zaterdag is door pakweg 100 leden en 
partners bezocht. Het was een zéér gezellige bijeenkomst waarbij we vele oude 
bekenden en vaste gasten mochten begroeten. 

Door enkele mensen zijn er foto's genomen en van twee heb ik er al een flink stel 
binnengekregen. Hopelijk kan ik snel een aantal op de website geplaatst krijgen. 
Mocht u foto's hebben gemaakt stuur ze  
dan naar mij toe. 

De mensen die schriftelijk een of meerdere kavels hebben "gewonnen" hebben 
geheel tegen mijn gewoonte in nog niets van mij gehoord. 
Door computer problemen, die mij noodzaakten om een nieuwe machine te 
kopen, is het e.e.a. wat vertraagd. Ik probeer z.s.m. 
de opgelopen achterstand in te halen. 

Ik dank alle leden die zaterdag zijn langsgekomen. In het bijzonder de leden die op 
de een of andere manier hebben meegeholpen om deze dag meer dan perfect te 
laten verlopen. 
Ook de vele bedankjes die mij via het e-mail verkeer heb mogen ontvangen deden 
mij deugd. 
 
Uiteraard bedank ik ook langs deze weg nogmaals de staf en brigade van Amictia 
voor de vlotte service en de perfecte bediening. 

Tevens dank aan onze sponsors die er voor gezorgd hebben dat vele leuke, kleine 
en ook enkele grote prijzen te vergeven waren zodat niemand met lege handen naar 
huis ging. 
 
Groet 

Henk P. Burgman 
 

--  

Regards 

 



Henk P. Burgman (AIJP) 

Auctioneer/P.R. Commissioner of: 

-NFV "SKANDINAVIE"- 

-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 

http://www.nfvskandinavie.nl  

 

Postal address: 

Spechtstraat 70 

NL-1021 VW Amsterdam 

NEDERLAND 

Tel: + 31 20 6329018 

henk.burgman@gmail.com 

 

Zie ook onze/See also our website: www.nfvskandinavie.nl voor meer informatie en nieuwe 

boeken!  

=============== 

PLEASE USE STAMPS ON YOUR MAILINGS. THEY WILL BE USED FOR OUR 

YOUTH 

PROJECT!! 

IF YOU HAVE ANY UNWANTED STAMPS LEFT, PLEASE DONATE THEM TO OUR 

YOUTH 

PROJECT. 
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