
 

 

 
 
 
 
 
 
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-mailadres. 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                                                                                    

 
 

Zoals u in het Noorderlicht hebt kunnen lezen zijn er weer nieuwe catalogi uitgekomen. Mocht u interesse 
hebben laat het mij dan snel weten, hopelijk kan ik ze dan 11 maart meenemen naar de bijeenkomst. 

********** 
In het Noorderlicht staat in het “van de redactie” stukje vermeld 13 maart. Dat moet uiteraard 11 maart zijn. 
En voor de vergadertijgers: Houd u er ook rekening mee dat er op 11 maart géén jaarvergadering zal worden 
gehouden.  Deze is vanwege praktische redenen doorgeschoven naar de juni bijeenkomst. 

x-x-x-x-x-x-x-x-x 
Veiling 213 staat online. Via https://www.nfvskandinavie.com/veiling.php kunt u de lijst downloaden én 
kunt u uw schriftelijke biedingen doorgeven. Dit kunt u ook per e-mail (henk.burgman3@gmail.com) en per 
snailmail doen. Zorgt u er wel voor dat uw biedingen vóór 4 maart bij mij binnen zijn. 
Op de site kunt u ook ruim 550 afbeeldingen bekijken 

-+-+-+-+-+-+-+-+- 
De plaats waar wij onze bijeenkomsten houden is algemeen bekend. U kunt daar voor zéér schappelijke 
prijzen uw natje en droogje verkrijgen. Dat is voor de kerk een van hun inkomstenbronnen.  
Daardoor kunnen wij als vereniging tegen een schappelijke prijs de zaal huren. Ik verzoek u dan  
ook vriendelijk, maar dringend, geen zelfgemaakte boterhammen etc. mee te nemen. 

=x=x=x=x=x=x=x= 
Agenda 

Voor 2024 zijn de volgende dagen vastgelegd bij de Bron; 9 maart - 8 juni - 14 september en 14 december. 
-=-=-=-=-=-=-=-=- 

26 februari 2023 
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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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

Rondzendingen 
Op verzoek van enkele leden hebben we besloten om de termijn dat een rondzending bij een lid mag 
blijven te verlengen van 3 werkdagen naar 5 werkdagen. 

x-x-x-x-x-x-x-x-x 
Voor de liefhebber heb ik nog steeds een doos plus vier originele oranje Zweedse ringbanden en nog het 
e.e.a. los met informatiefolders van de Zweedse post in de aanbieding. Loopt vanaf de 70er jaren. Ik denk 
niet dat het compleet is. 

Wie o wie? 
Als er geen belangstelling voor is gaat het naar het oud papier! 

=+=+=+=+=+=+=+= 
Jubileum 

In 2024 hopen wij ons 60-jarig bestaan te vieren. Heeft u ideeën, suggesties? Laat het ons weten. 
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