
 

 

 
 
 
 
 
 
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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Laatste dag voor naverkoop!  
Novemberbijeenkomst en veiling. 
------------- 
Laatste dag voor naverkoop! 
------------- 
Ten overvloede!  Morgen, zondag 4 oktober, sluit de naverkoop periode. 
Alles wat u daarover wilt weten kunt u op de website http://www.nfvskandinavie.com terug vinden. 
 
Aardig wat kavels hebben de afgelopen twee weken een nieuwe eigenaar gevonden. 
Mede daardoor kunnen we zeggen dat de veiling een succes was. 
Er zijn 46 biedingen binnen gekomen. 
Slechts twee bieders hebben niets verkregen. 
 
Ik dank allen die mij de afgelopen weken tips, raad, complimenten en dankbetuigingen gestuurd hebben. 
Daaraan merk ik dat er door een vaste kern van de leden meegeleefd word en dat de vereniging iets voor 
hen betekend. 
 
Novemberbijeenkomst en veiling. 
------------- 
Als ik alle berichten om mij heen hoor en bezie wat het Corona virus weer aanricht, heb ik weinig illusies dat 
de bijeenkomst en veiling, die gepland staat voor 28 november, daadwerkelijk plaats zal vinden. 
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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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

Dit zullen wij binnen het bestuur nog wel bespreken, maar het is kort dag. 
 
Ik weet niet of ik weer een schriftelijke veiling van deze omvang kan of wil maken. 
Veiling 203/204 was natuurlijk wel een gecombineerde c.q. samengevoegde veiling maar als ik zeg dat ik 
hier ruim 150 uur aan besteed heb overdrijf ik niet. 
Alleen al voor het vergaren, verpakken en verzenden van de verkochte kavels heb ik een week nodig gehad. 
Er hebben veel dingen in de privé sfeer moeten wijken en daar is het thuisfront niet echt heel blij van 
geworden. 
Afijn; de komende week ga ik eens lekker voor mij zelf postzegelen. De week daarop ga ik bekijken hoe ik 
een volgende veiling ga regelen. 
Blijf gezond! 

Heeft u dit wel eens gezien? 
Broken overprint. 
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