
 

 

 
 
 
 
 
 
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: 
* Naverkoop veiling 207 
* Vertegenwoordiging NFVS op beurzen 
* Postex 

 

  

Nieuwsbrief NFVSkandinavië                                                                                    

 
 

Naverkoop veiling 207 
U heeft nog één week de tijd.  De naverkoop periode voor veiling 207 loopt tot en met zaterdag 25 

september 23.59 U kunt onverkochte kavels tegen inzet plus de gebruikelijke kosten 
(veilingkosten en verzendkosten) aanschaffen. Wie het eerst komt het eerst....... De lijst met 
opbrengsten en onverkochte kavels kunt u uiteraard vinden op de veilingpagina op onze 
website.  
 
Aan deze lijst kunnen geen rechten ontleend worden want helaas maak ook ik wel eens (!) 
fouten. Op diverse kavels zijn meerdere gelijke biedingen binnengekomen. De eerste bieder 
is dan de nieuwe eigenaar. 
 
Voor veilingzaken mailt u naar: henk.burgman3@gmail.com 
 
Voor overige zaken mailt u naar henk.burgman@gmail.com 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-= 
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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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

Ik ben afgelopen week bezig geweest om alle biedingen te vergaren, verpakken en naar de post te brengen. 
Helaas is het mij niet gelukt om iedereen te bedienen. Minder dan een handvol bieders heb ik nog te gaan. 
Aan deze mensen vraag ik; heb nog even geduld s.v.p. 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-= 
Beurzen 
Op de komende beurzen en andere manifestaties zal er geen propaganda stand van onze vereniging staan. 
De reden daarvan ligt aan het feit dat de mensen die daar altijd aanwezig waren, gezien hun leeftijd te 
belastend zijn gaan vinden. Twee of drie dagen continu achter een stand staan, zonder een adequate 
aflossing, is nu eenmaal zwaar. 
Tevens zijn de resultaten de laatste jaren zeer bedroevend geweest. Geen tot slechts een enkel nieuw lid 
kunnen scoren tegen aanzienlijke stand- en reiskosten is voor de vereniging te begrotelijk. 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-= 
Postex 2021 
De eerst volgende beurs die gehouden wordt is de POSTEX in Apeldoorn. U bent uiteraard van harte 
welkom maar onze stand zult u dus helaas moeten missen. 
POSTEX wordt gehouden in Omnisport - Voorwaarts 55 - 7321 MA Apeldoorn 
 
Openingstijden: 
 Vrijdag 15 oktober 2021 van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag 16 oktober 2021 van 10.00 tot 16.00 uur 
Toegangsprijs bedraagt € 5,00 per persoon, de jeugd t/m 17 jaar heeft gratis toegang. 
 
Meer informatie over de POSTEX kunt u vinden op : postex.nl 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-= 
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