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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 10 december 

Nieuwe boeken en catalogi 

Eindejaarsbeurs 2011 

Filateliebeurs 2012 

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

Waarschijnlijk heeft u allen reeds het nieuwe Noorderlicht met Veilinglijst binnen gekregen. 

Wederom een geslaagde uitgave, met veel leesgenot, al zeg ik het zelf. 

Wat de veiling betreft: U heeft gezien dat de afdeling literatuur verschoven is naar het eind 

van de veilinglijst. Ook heeft u hopelijk gelezen dat het bieden op de literatuur kavels 

aangepast is. Let u hier goed op!!!! Hieronder kunt u nogmaals nalezen wat de regels zijn 

voor deze literatuurveiling. 

 

Op deze boeken kan alleen schriftelijk, via E-mail of telefonisch geboden worden. U dient 

bij uw biedingen aan te geven of u op 10 december de boeken wilt ophalen in Amersfoort of 

dat u ze opgestuurd wilt hebben. Verzend kosten worden uiteraard doorberekend. Op 10 

december neem ik dus alleen die boeken mee waarop geboden is en waarvan de bieder heeft 

aangegeven dat hij/zij deze boeken in Amicitia betaald en op komt halen. Uw biedingen 

voor de literatuur afdeling moeten op 3 december bij mij binnen zijn. Er kunnen géén 

uitzonderingen worden gemaakt!!! 
 

Verder heb ik nog een aantal Facit catalogi extra in de aanbieding en wel 1969, 72, 74/75, 

77/78, 78/79,79/80, 80/81, 81/82 en 1988. Ze verkeren in uitstekende staat en een aantal is 

zelfs blanco, d.w.z. er is niet in geschreven. De opbrengst is voor het jubileumfonds!! Bieden 

vanaf 1,00 Euro graag. 

U weet dat in vele Facit catalogi een of meerdere aspecten van de Scandinavische filatelie 

extra belicht werden. Oude Facit catalogi zijn dan ook vaak het bewaren waard. 

 

Vergeet niet om tijdig uw schriftelijke biedingen voor de veiling van 10 december in te 



sturen?? 

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

Ondertussen hebben de uitgevers niet stilgezeten en zijn er weer een aantal nieuwe boeken 

verschenen. Ik hoop de boeken zsm te bespreken. Deze besprekingen zullen dan ook op de 

website geplaatst worden. 

 

Het gaat hier om de volgende uitgaven 

Hilsen Fra SVALBARD 

Norway Parcel Post to 1945 

Norway Classics 1855 - 1883 

De wereld in oude ansichten 

Uiteraard zal ik proberen ook deze boeken met korting aan onze leden te leveren. 

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

Over boeken leveren gesproken. In het zojuist verschenen Noorderlicht staan een aantal 

boekbesprekingen. Mocht u een of meerdere boeken willen bestellen doe dat dan zo spoedig 

mogelijk. Liefst deze week nog. Dan heb ik ze hopelijk 10 december bij me op de 

bijeenkomst in Amersfoort. 

Houdt u er rekening mee dat als er nog Facit, AFA, Norges en of Lape catalogi besteld 

worden dat er misschien hogere portokosten berekend worden. 

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

Het laatste filatelistische evenement van 2011 zal de Eindejaarsbeurs beurs zijn. 

Op woensdag 28 en donderdag 29 december 2011 wordt in De Veluwehal te Barneveld deze 

bekende eindejaarsbeurs georganiseerd met postzegels, munten en ansichtkaarten. De beurs 

is beide dagen geopend van 10:00 tot 17:00 uur, de entree bedraagt € 3 per persoon per dag. 

Jeugd t/m 16 jaar gratis. 

 

Onze vereniging zal proberen daar met een stand aanwezig te zijn. 

 

De eerste beurs in 2012 zal de Filateliebeurs zijn 

Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 januari 2012 wordt de 24
e
 FILATELIEBEURS gehouden. Op 

vrijdagmiddag om 13.00 uur opent de FILATELIEBEURS 2012 de deuren voor het publiek.  

De openingstijden zijn 

Vrijdag 27 januari 13.00 uur - 18.00 uur 

Zaterdag 28 januari 10.00 uur - 17.00 uur 

Zondag 29 januari 10.00 uur - 16.30 uur 

 

Ook hier zullen wij "acte de présence" geven. 

 

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

Rest mij u uit te nodigen voor de bijeenkomst van 10 december in Amersfoort en mocht ik u 

niet zien dan wens ik u nu reeds Prettige Feestdagen en een goed filatelistisch maar vooral 

gezond gezond 2012! 

 



--  

Regards 

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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