
Beste mensen, 

 

Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd die zich hiervoor 

hebben opgegeven. 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 nieuwsbrief ontvangen?  Stuur dan deze nieuwsbrief door en/of 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 NIEUWTJES, NIEUWE BOEKBESPREKINGEN EN 

MEDEDELINGEN? http://www.nfvskandinavie.com 

--------------------------- 

 

INHOUD: 

 Jaarvergadering 7 maart in Amersfoort 

 Veiling 202 

 Winterstamps 

 Hertogpost 2020  

----------------------- 

Jaarvergadering 7 maart in Amersfoort  

Ondanks eerdere berichten is het ons toch gelukt het jaarverslag op tijd klaar te krijgen. Het 

jaarverslag is op de website geplaatst. Tevens is het bij de email-nieuwsbrief als bijlage meegestuurd. 

-----------------------  

Veiling 202  

Er zijn gelukkig weinig correcties en/of aanpassingen te melden: 

Kavel 541    Vervallen 

Kavel 698    Compleet postfris behalve Fa. nrs. 302-304 (niet aanwezig) 

Kavel 724    = Finland 

Kavel 725    = Finland 

Kavel 784    Jaar = 1990 jaarmap met alle zegels 

VERGEET U NIET UW SCHRIFTELIJKE BIEDINGEN UITERLIJK 29 FEBRUARI IN TE STUREN! 

Ook literatuur aanvragen gaarne uiterlijk de 29e insturen!  

-----------------------  

Winterstamps  

Morgen en overmorgen de nieuwe postzegelshow WINTERSTAMPS 2020 in Veenendaal.  

Meer informatie : zie de vorige nieuwsbrief of kijk op : www.winterstamps.nl 

http://www.nfvskandinavie.com/
http://www.winterstamps.nl/


Voor de treingangers; Houdt u er rekening mee dat er wegens werkzaamheden aan het spoor vanaf 

Utrecht geen treinen rijden maar dat u de bus naar Veenendaal moet nemen!! 

Zie voor uw situatie www.ns.nl 

----------------------  

Hertogpost 2020  

En van 19 t/m 21 maart hebben we HERTOGPOST 2020. 

Meer informatie : zie de vorige nieuwsbrief of kijk op : https://hertogpost-event.nl/home/informatie 

Hopelijk tot ziens op 7 maart in Amersfoort. 

 

 

Met vriendelijk groet, 

-- 

Regards, 

 

Henk P. Burgman (AIJP) 

P.R. Commissioner and auctioneer  

of: 

-NFV "SKANDINAVIE"- 

-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 

http://www.nfvskandinavie.com 

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.com 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. 

http://www.ns.nl/
http://www.nfvskandinavie.com/
mailto:henk.burgman@gmail.com
http://www.nfvskandinavie.com/

