
 

 

 
 
 
 
 
 
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                                                                                    

 
 

22-02-2022 

Bijeenkomst 12 maart: Zo als het er nu voorstaat, gaat de bijeenkomst van 12 maart in 
Amersfoort gewoon door. Mochten zich er toch nog calamiteiten voordoen, of als er nieuwe 
beperkingen komen dan zullen wij de leden per nieuwsbrief informeren. 
Als u besluit te komen laat het mij dan ruim op tijd even weten. Zij die zich al hebben 
opgegeven hoeven dat niet nogmaals te doen. 
 
Veiling 209 is online. U kunt zoals gewoonlijk de veilinglijst op 4 verschillende wijzen vanaf 
onze website downloaden. 

https://www.nfvskandinavie.com/veiling.php 
 
Voor zover nodig, attendeer ik u er nogmaals op dat e-mail biedingen aan dit e-mail adres 
gezonden moeten worden. 

henk.burgman3@gmail.com 
 
 

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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

Vraag: Wie heeft er ervaring met het van papier ontdoen van zelfklevende postzegels van 
de diverse Scandinavische landen?? 
 

 

http://www.nfvskandinavie.com/
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