
 

 

 
 
 
 
 
 
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 
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14-08-2020 

INHOUD - BELANGRIJK!! 
========== 
Bijeenkomst en veiling 19 september 
Veilinglijst veiling 203/204 
Aanvullende regels schriftelijke veiling 19 september 
Correcties veiling 203/204 
Nieuw e-mail adres 
Sten Bexelius 
_________ 
Bijeenkomst en veiling 19 september 
Zoals al eerder gecommuniceerd zal de bijeenkomst in Amersfoort die gepland stond op 19 september geen 
doorgang vinden. De veiling zal in een schriftelijke vorm plaatsvinden. Hierover vind u meer informatie in 
deze nieuwsbrief en op de website. 
_________ 
Veilinglijst veiling 203/204 
De veilinglijst is op de site in te zien en op de vertrouwde manieren te downloaden.  
De lijst is tevens als PDF bij deze mail bijgevoegd. 
Zij die, naar aanleiding van mijn vraag in de vorige nieuwsbrief, een papieren lijst hebben aangevraagd 
zullen die één dezer dagen binnen krijgen. Mocht u een lijst hebben aangevraagd en deze a.s. woensdag nog 
niet hebben ontvangen neem dan even contact met mij op. 
-------------- 

http://www.nfvskandinavie.com/


 

Groet 
 
Henk P. Burgman 
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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

-------------- 
Aanvullende regels schriftelijke veiling 19 september 
Voor veiling 203/204 gelden de normale veilingregels. 
Echter een paar aanvullende veilingregels zijn wel noodzakelijk. Zie de bijgevoegde PDF. 
Op de site kunt u alles terug lezen op de veiling pagina. 
--------------- 
Correcties Veiling 203/204 
Kavel 18 = Inzet € 9,-- 
Kavel 670 = inzet € 3,-- 
Kavel 690 = Facit 10d 
Kavel 738 = Facit L1/L4 
------------- 

Nieuw e-mail adres 
Vanaf 1 oktober 2020 zal ik voor veilingdoeleinden een nieuw e-mail adres in gebruik nemen. 
U hoort nader van mij. 
-------------- 
Sten Bexelius 
Sten heeft begin mei een zware hersenbloeding gehad. Het gaat eindelijk langzaam de betere kant op. 
Lichamelijk heeft hij nog veel problemen maar geestelijk gaat het beter. 
U kunt hem een kaartje sturen. Zijn adres luidt:  
Sten Bexelius 
Verpleeghuis Vrederust-West,  
Schuttersdreef 125-127  
2542 XA Den Haag. 

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

