
 

 

 
 
 
 
 
 
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                                                                                    

 
 

Door PostNL zijn er nieuwe regels bekend gemaakt met betrekking tot het verzenden van aangetekende 
pakketten.  Dit treft vooral de gebruikers van de rondzenddienst maar kan ook voor uw privé post lastig zijn. 
In de bijlage vindt u meer informatie. 
 
Kijkt u ook op de volgende websites: 
 
https://www.postnl.nl/klantenservice/probleem-klacht/niets-ontvangen/pakket/ 
 
https://www.postnl.nl/klantenservice/probleem-klacht/niets-ontvangen/geen-niet-thuisbriefje-ontvangen/ 
 

=-=-=-=-=-= 
 
Op de site zijn weer een aantal nieuwe interessante boekbesprekingen geplaatst. 
 

=-=-=-=-=-= 
 

Voor de komende veiling, 11 juni, kan de veilingmeester nog best wat nieuwe kavels gebruiken. 
Stuur die s.v.p. en z.s.m. naar hem toe.  

11 april 2022 

http://www.nfvskandinavie.com/
https://www.postnl.nl/klantenservice/probleem-klacht/niets-ontvangen/pakket/
https://www.postnl.nl/klantenservice/probleem-klacht/niets-ontvangen/geen-niet-thuisbriefje-ontvangen/


 

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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

Als Pr-commissaris heb ik het beheer over de voorraad oude(re) NOORDERLICHTEN. 
Helaas zijn niet alle HNL's meer op voorraad maar ik heb er toch wel veel liggen. Dezen zijn tegen betaling 
van de verzendkosten bij mij te bestellen. Dus als u nog een artikel zoekt over een specifiek onderwerp kijk 
dan eens in het register en zoek op uw onderwerp. Het register is te vinden op deze URL - 
https://www.nfvskandinavie.com/noorderlicht.php 
 
Als u op de daar aanwezige link klikt, opent zich een PDF document waarin u met de zoekfunctie een 
trefwoord, of de naam van een auteur, kan vinden. 
 
Leest u voor alle zekerheid ook nog even hoe het e.e.a. werkt. 
 

=-=-=-=-=-= 
 

Verder wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om  
u allen een prettig Pasen te wensen. 

 

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

