
 

 

 
 
 
 
 
 
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 

 

 
  

Nieuwsbrief NFVSkandinavië                                                                                    

 
 

De Facit Special Classic 2022 verschijnt zéér binnenkort. Zoals het er nu uitziet zal de prijs voor onze leden 
als volgt zijn; Afgehaald € 44,-. Verstuurd binnen NL € 51,-. 
Facit Norden 2022 verschijnt vermoedelijk in de herfst. 
=-==-= =-= =-= =-==-= =-= =-= =-==-= =-= =-= =-==-= =-= =-= =-= =-= =-==-= =-= =-= =-==-= =-= =-==-= =-= =-==-= 
Ook de nieuwe NORGESKATALOGEN - POSTAL 2022 is zojuist verschenen. Winkel prijs in Noorwegen 
bedraagt NOK 425,-.Leden prijs is nog onbekend maar waarschijnlijk rond de € 35,-. Dat hangt mede af van 
het aantal dat ik kan bestellen. 
=-==-= =-= =-= =-==-= =-= =-= =-==-= =-= =-= =-==-= =-= =-= =-= =-= =-==-= =-= =-= =-==-= =-= =-==-= =-= =-==-= 
Als u iets wilt bestellen maak dan het benodigde bedrag z.s.m. over op - NL12INGB0005253615 - t.n.v. H.P. 
Burgman te Amsterdam, onder vermelding van het gewenste. 
=-==-= =-= =-= =-==-= =-= =-= =-==-= =-= =-= =-==-= =-= =-= =-= =-= =-==-= =-= =-= =-==-= =-= =-==-= =-= =-==-= 
Veiling 206 
Nog een kleine week en de 206e veiling zal gesloten worden. Uw biedingen moeten op zaterdag 24 april vóór 
24.59 uur binnen zijn. Bieden kan alleen per e-mail (henk.burgman3@gmail.com) (LET OP!! GEBRUIK ALLEEN 
DIT E-MAILADRES!!!!) of per snailmail = per post = per brief of kaart, schriftelijk dus; geadresseerd aan: Henk 
P. Burgman - Spechtstraat 70 - NL-1021 VW Amsterdam - Nederland. 
Wij trachten een groot aantal afbeeldingen van kavels op de website te plaatsen. Eventuele verzoeken om 
extra scans van kavels zullen zo veel mogelijk, waar uitvoerbaar en praktisch, gehonoreerd worden. 
=-==-= =-= =-= =-==-= =-= =-= =-==-= =-= =-= =-==-= =-= =-= =-= =-= =-==-= =-= =-= =-==-= =-= =-==-= =-= =-==-= 

19 april 2021 

http://www.nfvskandinavie.com/
mailto:henk.burgman3@gmail.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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

Auction 206  
We have just under a week more and then the 206th auction will be closed. Your bids must 
be received by me on Saturday April 24 before 24h59. Bidding is only possible by e-mail 
(henk.burgman3@gmail.com) (NOTE !! ONLY USE THIS E-MAIL ADDRESS !!!!) or by snailmail 
= by post = by letter or card, in writing; addressed to: Henk P. Burgman - Spechtstraat 70 - NL-
1021 VW Amsterdam - The Netherlands. We try to place a large number of images of lots on 
the website. Any requests for additional scans of lots will be honoured as much as possible, 
where feasible and practical. 
 

         

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

