
 

 

 
 
 
 
 
 
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                                                                                    
 

 

VEILING 212 staat on line. https://www.nfvskandinavie.com/veiling.php - Zoals gewoonlijk kunt u de lijst 
op 4 verschillende manieren downloaden. Ook zijn er weer veel kavels afgebeeld. U kunt uw wensen 
doorgeven aan de veilingmeester via dit e-mailadres henk.burgman3@gmail.com. Uiteraard kan dat ook per 
snailmail. Schriftelijke biedingen s.v.p. niet later dan 3 december insturen. 
 
AUCTION 212 is online. https://www.nfvskandinavie.com/veilingeng.php  - As usual you can download the 
list in 4 different ways. Many lots are also depicted. You can send your wishes to the auctioneer via this e-
mail address henk.burgman3@gmail.com. Please send in your written bids no later than December 3rd. 

================================= 
Nog verkrijgbaar 6 Katernen waarvan 5 over de langlopende Finse frankeerzegels en 1 over de zegels van 
de voormalige Finse gebieden en de veldpostzegels. In mijn opinie een "MUST" voor de echte verzamelaar 
van Finse postzegels. Voor meer informatie: hertel01@kpnmail.nl  Zie bijlage. 

============================= 
Voor de liefhebber heb ik in de aanbieding. 
Een doos plus vier ringbanden en nog het e.e.a. los met informatie folders van de Zweedse post. Loopt vanaf 
de 70er jaren. Ik denk niet dat het compleet is. Verder heb ik een groot aantal oudere Zweedse filatelistische 
bladen (FILATELISTEN en SFT) liggen. Wie o wie? 
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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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

Voor de vergadering van juni j.l. had onze erevoorzitter, Gerhard v.d. Laan, een stukje ingezonden 
betreffende ideeën om de vereniging en de bijeenkomsten weer wat levendiger te maken.  
 
Dit schrijven had ik als bijlage meegestuurd met de vorige nieuwsbrief (07-09-2022). Daar is overweldigend 
op gereageerd! Er is welgeteld EEN (1) reactie op gekomen. Ik probeer het gewoon nog een keer en verzoek 
u dan ook hierop te reageren. Kom met Uw ideeën, gedachten en eventuele kritieken.  
 
Voor de rest zou ik zeggen kom gezellig langs om te postzegelen en bij te praten op 10 december, in De Bron, 
Vogelplein 1 3815 GV Amersfoort.  
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