
Beste mensen,  

Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd waarvan het e-mail 

adres bij mij bekend is. 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 nieuwsbericht ontvangen?  Stuur dan deze nieuwsbrief door en 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 DE MEEST ACTUELE NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN? 

 http://www.nfvskandinavie.com  of  http://www.nfvskandinavie.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INHOUD: 

 Correcties Veilinglijst 

 Schriftelijke biedingen 

 Nieuw materiaal voor de volgende veiling(en) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Correcties Veilinglijst 

Hierbij enige correcties op de veilinglijst: 

Kavel 2 moet zijn : Nr. 107-GB, net en fris zegel met partieel Helsinki stempel. 

Kavel 5 moet zijn : Nr. 168/170-PF, mooi fris en luxe trio. 

Kavel 12 moet zijn : Cat. waarde 800 Inzet: 18 €. 

Kavel 28 moet zijn : Inzet = 16 €. 

Kavel 256 moet zijn : Inzet = 4 €. 

Kavel 284 moet zijn : Nr. 269CB-PF. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Schriftelijke biedingen 

U heeft nog drie dagen de tijd voor uw schriftelijke biedingen. 

U kunt deze per e-mail of per snail-mail naar mij zenden. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

http://www.nfvskandinavie.com/
http://www.nfvskandinavie.nl/


 

Nieuw materiaal voor de volgende veiling(en) 

Heeft u nog materiaal voor de veiling? Dan gaarne z.s.m. insturen of a.s. zaterdag meenemen naar de 

bijeenkomst. Als ik geen aanvulling krijg kan de volgende veiling (4 maart) wel eens zéér magertjes 

worden. Kruip in uw kast en haal daar het materiaal vandaan waar u niets mee doet en ook geen 

raad mee weet. 

 

Dit was het weer voor deze keer. 

Tot ziens op de bijeenkomst in de Bron op 3 december. 

Neemt u allen uw Sint Nicolaas gemoed mee? Dus in ieder geval goed gemutst/gemijterd. 

Groet, 

Henk 

--  

Regards, 

 

Henk P. Burgman (AIJP) 

P.R. Commissioner  and auctioneer  

of: 

-NFV "SKANDINAVIE"- 

-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 

http://www.nfvskandinavie.nl 

 

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.nl 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. 

 

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

