Nieuwsbrief N.F.V.Skandianvië 23-10-2015
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!
Bezoek de websites van onze adverteerders!
KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR DE ACTUELE NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN?
Op: www.nfvskandinavie.nl

INHOUD:


NORDIA 2017 + exposeren
Bulletin nr. 1
Inschrijfformulier
Animo peiling groepsreis

NORDIA 2017 + exposeren
Leden van onze vereniging zijn door de NORDIA organisatie uitgenodigd om te komen exposeren.
De NORDIA 2017 zal gehouden worden van 27 t/m 19 oktober 2017 in Vejle, DK.
Alles wat u wilt weten kunt u vinden op de website : http://www.nordia2017.dk/english
Bulletin nummer 1
Kan gelezen en gedownload worden via deze link : http://www.nordia2017.dk/newsletter
Inschrijfformulier
Het inschrijfformulier kan gedownload worden via : http://www.nordia2017.dk/signup
Daar zit op dit moment nog een probleempje in maar dit zal snel verholpen worden heb ik
verzekerd gekregen. De inschrijving moet vóór 1 juni 2017 binnen zijn.
Ik hoop echt dat er een aantal verzamelaars de stoute schoenen aantrekken en zich willen
opgeven om hun verzameling op deze mooie grote tentoonstelling te laten bewonderen. Voor
Nederland zal er geen betaalde commissaris zijn maar ik ben bereid om deze taak op mij te
nemen. Mocht u interesse hebben laat het mij dan weten.
Groepsreis?
Ik heb ondertussen begrepen dat er leden naar Vejle willen gaan. Misschien is er meer interesse.
Als dat zo is laat het laat dat dan weten! misschien kunnen we zoiets als een groepsreis
organiseren met meerdere deelnemers. Dit was het voor deze keer.
Groet,
Henk Burgman

