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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: 

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

Gouda - Brievenbeurs + Filamania 

Bijeenkomst 23 april 

Nieuw boek 

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

Ik wilde nog even uw aandacht vestigen op de jaarlijkse Brievenbeurs die dit jaar aangevuld is 

met Filamania, een postzegelbeurs.Beide beursen vind u in Gouda en wel op 22/23 april in de 

u welbekende sporthal "de Mammoet" aan de Calslaan 101 in Gouda. 

 

Meer hierover vind u op http://www.brievenbeurs.com/ 

 

-------- 

De eerder aangekondigde extra bijeenkomst aldaar (23 april) zal niet doorgaan. Wij zijn wel 

aanwezig met een informatie stand. U bent dus gewoon welkom!! 

-------- 

Voor de Noorwegen verzamelaar alsmede de Cinderella en Noorse kerstzegels is er goed 

nieuws. Er is een mooi en goed boek uitgegeven betreffende deze zegels. De titel luidt: 

"PRISKATALOG NORSKE JULEMERKER 1906 - 2006". Een boekbespreking hoop ik 

zsm op onze website te plaatsen.  

 

Groeten en wie weet tot ziens in Gouda. 

 

Henk 

--  

Regards 

 

http://www.brievenbeurs.com/


Henk P. Burgman (AIJP) 

Auctioneer/P.R. Commissioner 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. 
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