
 

 

 
 
 
 
 
 
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 bijeenkomst kan door de verscherpte regels rond de nieuwe Corona mutatie (Omikron-
variant) helaas niet doorgaan. Wij zijn vooral bang dat de verplichte 1,5 meter afstand niet te 
handhaven valt. 
Tevens hadden wij de leden opgeroepen om te laten weten of ze wel of niet zouden komen. 
Minder dan 10 leden hebben aangegeven dat ze wilden komen. Het aantal afzeggers is net 
even meer. Als ik verder kijk naar de reeds binnen gekomen biedingen voor de veiling, zie ik 
biedingen van leden die normaal gesproken "altijd" op de bijeenkomst aanwezig zijn, blijkbaar 
zijn deze leden dus ook niet van plan naar de bijenkomst te komen. Het is jammer maar 
onvermijdelijk. 
 
Dit houdt in dat de veiling van 11 december weer een schriftelijke veiling zal zijn. Op deze 
veiling kunt u op 1001 kavels bieden. De mogelijkheid tot bieden sluit op zaterdag 11 
december om 23.59 uur. Zoals gebruikelijk is de veiling, plus zéér veel afbeeldingen, op de site 
te bekijken. 
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. 
 

4 December 2021 

http://www.nfvskandinavie.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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

Mocht u nog vragen hebben kunt u mij per e-mail bereiken - henk.burgman@gmail.com - 
Vragen betreffende veiling 208 kunt u via - henk.burgman3@gmail.com - stellen. 
 
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. 
 
Ik maak van deze gelegenheid nog even gebruik om u er aan te herinneren om de contributie 
voor 2022 over te maken. Als u ooit een incasso-opdracht heeft afgegeven hoeft u uiteraard 
geen actie te ondernemen. 
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