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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.!! 

 

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

INHOUD: 

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

Bijeenkomst/veiling 3 september 

Nieuwe boeken en catalogi 

Bestellen van FACIT en andere catalogi 

Bijsluite HNL 188 

Hollandfila 2011 

Filafair 2011 

POSTEX 2011 

PERSOONLIJKE POSTZEGEL 

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

Bijeenkomst 3 september/veiling 

Op 3 september zijn wij weer in Amersfoort. 

De veilinglijst staat ook op de website: http://www.nfvskandinavie.nl 

 

HELP - Voor de december veiling heb ik echt te weinig materiaal. Mocht u nog goed materiaal aan te 

bieden hebben stuur het mij dan svp toe of neem het zaterdag 3 september mee naar Amersfoort. 

De December veiling is qua tijdstip een leuk moment om iets met "Jule" of wel Kerstzegels te doen. 

Ik heb een leuke inzending binnen gekregen; inhoudende een flink aantal "Jule" zegels in complete 

vellen. 

Misschien heeft u ook nog iets van dit materiaal "op de plank" liggen. Stuur mij dit dan toe dan kan ik 

in de December veiling een aan het jaargetijde aangepast hoofdstuk weiden. 

 

Op onze website vindt u daar nog enkele nieuwe boekbesprekingen. 

 

DENKT U AAN HET TIJDIG BESTELLEN VAN DE NIEUWE CATALOGI? 

http://www.nfvskandinavie.nl/


FACIT/NORGES-KATALOGEN/MICHEL/LAPE etc. 

Meer info hierover vindt u in de u toegezonden veilinglijst en op onze website. 

Uw bestelling én betaling moet ik echt vóór 17 augustus binnen hebben!!!!!!! 

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

Belangrijk!! Leest u S.V.P. ook de bijsluiter die bij het NOORDERLICHT Nr. 188 is bijgevoegd. 

SPECIAAL wat het contributie gedeelte betreft!!!!! 

Nog BELANGRIJKER!!! Neemt u dit svp in overweging!!!!!!!! 

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

Hollandfila 2011 

Vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2011 wordt in De Veluwehal te Barneveld een internationale 

postzegelbeurs georganiseerd. De beurs is beide dagen geopend van 10:00 tot 17:00 uur, de entree 

bedraagt € 3 per persoon per dag. 

Voor meer info: http://www.eindejaarsbeurs.nl 

Onze vereniging zal hier met een stand aanwezig zijn!! 

Mocht u de tijd hebben kom dan even langs. 

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

Filafair 2011 

Nationale postzegelbeurs 2/3 september Den Bosch. 

Voor meer info: http://www.filafair.nl 

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

POSTEX 2011 

14/15/16 oktober, Americahallen, Apeldoorn 

Voor meer info: http://www.postex.nl 

Uiteraard zullen wij ook hier met een stand aanwezig zijn!! 

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

PERSOONLIJKE POSTZEGEL 

Zoals u al eerder in het Noorderlicht heeft kunnen lezen zoeken wij naar ontwerpen voor het maken 

van een Persoonlijke Postzegel. 

Dit als propaganda materiaal tbv de vereniging en haar aankomende 50 jarige jubileum. 

 

Mocht u ideeën hebben stuurt u deze dan aan de secretaris de Hr. Hertel en/of neem ze zaterdag 3 

september mee naar de bijeenkomst in Amersfoort. 

Ter verhoging van de feestvreugde stellen wij een cadeaubon in het vooruitzicht voor de ontwerper 

van het uiteindelijk gekozen ontwerp. 

Houdt u er wel rekening mee dat het ontwerp een origineel ontwerp moet zijn. Dit in verband met 

eventuele kopijrechten. 

Dit is een herhaalde oproep daar wij tot op heden slechts 2 of 3 inzendingen hebben gekregen. 

Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de creativiteit van onze leden op zo'n laag niveau staat dat we 

niet meer inzendingen binnen krijgen. 

-- 

Regards 

 

Henk P. Burgman (AIJP) 

Auctioneer/P.R. Commissioner of: 

-NFV "SKANDINAVIE"- 

http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.filafair.nl/
http://www.postex.nl/


-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 

 

Vergeet niet tijdig uw MICHEL/FACIT/AFA of NORGESKATALOGEN te bestellen!!!!! 

 

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.nl/
tel:%2B%2031%2020%206329018
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