
 

 

 
 
 
 
 
 
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 
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INHOUD: 

• Bijeenkomst van 6 juni 2020 

• Rondzendingen 

• Nieuwe artikelen en boekbesprekingen 

• Gevraagd Chris Hertel Finland 

• Henk Burgman IJsland Chr. IX zegels 
 

Bijeenkomst van 6 juni 2020 
Gezien alle consternatie en maatregelen rondom het COVID-19 virus, heeft het bestuur besloten de 
bijeenkomst van 6 juni aanstaande te laten vervallen. 
Als bijvoegsel van deze nieuwsbrief vindt u de brief die de voorzitter hierover heef opgesteld. 
 
 
Rondzendingen 
De rondzendingen zullen alsnog gewoon doorgang vinden. In de bijlage vindt u, nogmaals, enige richtlijnen 
betreffende het goed en "gezond" laten functioneren van de rondzendingsservice van onze vereniging. 
 

 

21-4-2020 

http://www.nfvskandinavie.com/


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. 

 

Nieuwe artikelen en boekbesprekingen 
Op de site zijn weer een aantal nieuwe artikelen en in PDF gegoten exemplaren van het blad van de Deense 
vereniging van IJsland verzamelaars geplaatst. Ook de boekbesprekingen zijn weer aangevuld. 

Rubriek advertentie markt op de webiste 

• Gevraagd: Velletje van Finland / C. Hertel

• Gevraag: IJsland Chr. IX zegels / H. Bu rgman

Onze ledenadministrateur; Chris Hertel zoekt een Fins blokje/velletje en ondergetekende zoekt IJslandse 
zegels met de afbeelding van Christian IX. Kijkt u even bij de rubriek Advertentie markt onder "Gezocht?" 
Daar zijn nog meer advertenties te vinden, ook met aanbiedingen. 

Misschien zit er iets voor u bij of heeft u materiaal dat andere leden zoeken!? 

Groet 

Henk P. Burgman 

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


 

 

Verschil in Finse blokjes 

 

 

 

Christian IX  

Heeft iemand die met (Orlof)? 

 



Beste leden, 

Ik hoop, dat deze brief u in goede gezondheid bereikt. En dat u en zij die u dierbaar zijn, ook 

in goede gezondheid verkeren. 

Toen ik op 2 maart een eerste artikel afrondde voor de nieuwe uitgave van Het Noorderlicht, 

kon ik niet vermoeden, dat Het Noorderlicht het enige fysieke contact zou worden voor de 

maand juni met onze leden.  

Zes weken later is duidelijk, dat in juni geen bijeenkomst van onze vereniging zal worden 

gehouden.  

Deze beslissing hebben we als bestuur genomen, toen duidelijk werd, dat tot 1 juni 

bijeenkomsten zoals de onze niet kunnen worden gehouden. We realiseren ons, dat velen 

van ons in de risicogroep zitten, die extra moeten uitkijken, om niet nu in aanraking te 

komen met het coronavirus. Daarom lijkt het ons niet verstandig, om eventueel een week 

later een bijeenkomst te houden. Het zou geen prettig gevoel geven. 

We hebben overwogen, de veiling per internet te houden, maar dit brengt zoveel extra werk 

met zich mee, dat we hiervan hebben afgezien. We zullen, naar ik hoop in september, een 

grote(re) veiling houden.  

Het rondzendverkeer gaat door. We hebben deze beslissing enige weken geleden genomen, 

na hierover informatie te hebben ingewonnen. Wanneer er leden zijn, die hier enige tijd van 

af willen zien, kunnen zij dit kenbaar maken aan de rondzendleider. 

Dat betekent, dat ons wereldje wat kleiner wordt. We zullen binnen de vertrouwde kring van 

onze huisgenoten moeten blijven. 

Maar deze tijd kent voor velen ook mooie zaken. We hebben tijd om ons intensief bezig te 

houden met onze hobby. We kunnen al die dozen en albums gaan bekijken, die we in de 

loop van de tijd hebben verzameld, maar waar we geen tijd voor konden vrijmaken, om ze te 

doorzoeken. 

Een mooie gelegenheid om onze verplicht verkleinde wereld toch nog te vergroten.  

We realiseren ons tegelijkertijd, dat gedeelde vreugde dubbele vreugde is. Met elkaar 

buurten over de vondsten die we ongetwijfeld gaan doen, moeten we even uitstellen.  

Maar praten met je huisgenoten (hierover) kan ook een plezierige bezigheid zijn. En anders 

kunnen we nog mailen of beeldbellen. Of een ‘echte’ brief of kaart versturen. 

Naast het ordenen van mijn wekkamer, houd ik me ook bezig (nog meer) met het schrijven 

over allerlei filatelistische onderwerpen. En mijn vaste scribenten hebben ook al enige 

artikelen aangeleverd. Ik hoop dat ik u binnen niet al te lange tijd hiervan deelgenoot kan 

maken in de vorm van een nieuwe uitgave van Het Noorderlicht.  

Tot die tijd: blijf gezond en wees zuinig op elkaar. 

Ton Steenbakkers, namens het hele bestuur. 



Aanbevelingen voor het rondzendverkeer in verband met het Corona virus. 

Nu het Corona virus alom in Nederland rondwaart, doe ik u als deelnemer aan 
het rondzendverkeer een aantal aanbevelingen voor de behandeling van de 
rondzending. 

Natuurlijk ga ik er van uit dat u de algemene en specifieke in verband met 
Corona virus afgegeven adviezen in acht neemt. Daarnaast is het goed om met 
betrekking tot de rondzending het volgende in gedachten te houden: 

1. Het virus kan volgens de deskundigen niet worden overgedragen via het 
postpakket zelf.  

2. Het virus kan alleen overgedragen worden van mens op mens via 
aanraking of besmetting via de luchtwegen. Zorgt u er daarom voor dat u 
niet boven de boekjes hoest of niest. 

3. Het is altijd al de bedoeling maar zeker nu: ga als u de rondzending hebt 
afgewikkeld, eerst na of de volgende deelnemer op de lijst de rond-
zending kan of wil ontvangen. 

4. Wanneer u om welke reden dan ook nu geen rondzending zou willen 
ontvangen, geeft u dat dan door aan degene die het pakket naar u 
opstuurt of aflevert en aan het sectiehoofd. Ik ga er daarbij van uit dat u 
geen rondzending laat komen als u besmet bent met het Corona virus. 

5. Zorgt u ervoor, dat u bij aanbieding van het pakket door de postbode of 
uw voorganger, voldoende afstand bewaart en persoonlijk lichamelijk 
contact vermijdt. 

6. Laat zonder dringende redenen geen anderen in de buurt van het 
rondzendmateriaal komen. 

7. Laat de zending ook nu, niet langer dan de afgesproken tijd van 3 dagen 
in huis liggen.  

Door bovenstaande aanbevelingen hoop ik dat het rondzendverkeer 
gewoon door kan blijven gaan. Heeft u nog vragen dan hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groet. 
Rob de Leeuw 

          RZC NFV Scandinavië 
          e-mail: r.j.deleeuw@hetnet.nl 


