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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: 

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

Stemkaarten voor het velletje persoonlijke jubileumzegels en rondzendverkeer 

Bijeenkomst en veiling 8 December 

Boeken en catalogi 

Oproep voor kaders voor de jubileum tentoonstelling 

Bestelde boeken 

Contributie 2013 

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

Bij het laatste NOORDERLICHT was een antwoordkaart bijgevoegd waarop u uw 

keuze betreffende het jubileumvelletje kan aangeven. Ook betreffende het 

rondzendverkeer wilden wij graag iets meer van u vernemen. Ook dit kan op deze 

kaart vermeld worden. Onder de inzenders wordt een aardige prijs verloot. 

Niet vergeten, wij zouden het leuk vinden als de keuze van dit velletje echt bij de 

leden vandaan komt. Uiteraard kunt u de kaart as zaterdag meenemen naar de 

bijeenkomst in Amersfoort. Mocht dit allemaal niet lukken kunt u ook uw keuze per e-

mail aan onze secretaris mailen (f.hertel@kpnmail.nl). 

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

Uiteraard kijkt u allen uit naar de bijeenkomst met veiling as zaterdag. Ik heb héél 

weinig schriftelijke biedingen binnen gekregen dus ik neem aan dat u allen in grote 

getallen oprukt richting Amersfoort om een gezellige dag af te sluiten met een of 

meerdere kavels die u op de veiling hebt kunnen bemachtigen. 

Op de website heb ik nog een correctie laten plaatsen betreffende de veiling. 

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

mailto:f.hertel@kpnmail.nl


Tevens heb ik nog een boekbeschrijving voor een Groenlands tarievenboekje laten 

plaatsen. Echt een interessant boekje voor de liefhebber. Het is geen nieuw boek 

maar bevat toch veel goede informatie en ik kan het u voordelig aanbieden. 

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

Binnenkort zullen er nog een paar boekbesprekingen op de site verschijnen. De 

boeken die ik ga bespreken zijn: "Frimærkeautomater og rullefrimærker anvendt i 

Danmark 1895 - 1994", "The Treskilling Yellow", "Frimærketegneren Viggo 

Bang", "Bogen om Den Kjøbenhavske Fodpost 1806-1876", "Katalog over 

Danmarks Jernbanefrimærker" en de diverse AFA catalogi met een primeur!.  

Deze boeken zullen, als mijn laadruimte het toelaat, als inkijk exemplaar op de 

"boekentafel" te Amersfoort in te zien zijn. 

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

Tijdens de POSTEX 2013 willen wij, als start van het jubileumjaar, een 

tentoonstelling houden. Deze tentoonstelling zou een aardig overzicht kunnen 

opleveren van wat er zoal door onze leden wordt verzameld. In principe kan en mag 

wat ons betreft alles wat verzamelwaardig is getoond worden. Wilt u "gejureerd" 

deelnemen kan dat. Wilt u allen maar laten zien hoe of wat u verzamelt, zonder die 

vervelende muggenzifters van de jury te woord moeten staan, kan dat ook. Wij hopen 

gewoon dat er zoveel mogelijk leden zijn die ons en de bezoekers, waaronder 

misschien wel wat aspirant leden, laten zien hoe divers het verzamelen van 

Scandinavisch materiaal kan zijn. 

Het bestuur denkt dat wij een potentie van pakweg 50 kaders moeten hebben. Maar 

verrast u ons eens en laat ons weten of en met wat + het te verwachtten aantal 

kaders u denkt mee te willen/kunnen doen. 

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

Uiteraard zal ik a.s. zaterdag de door u bestelde boeken meenemen. Mocht u 

iets besteld hebben laat mij svp even weten of u daadwerkelijk langskomt. Zo 

niet dan scheelt het mij met slepen. 

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

Vergeet u aub niet uw contributie voor het komende jaar te betalen? 

Mocht u en incasso formulier ingestuurd hebben geldt deze oproep uiteraard niet 

voor u! 

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

Last but not least: Mocht u geschikt materiaal hebben voor een van de volgende 

veilingen dan kunt u dit zaterdag meenemen. Lukt dit niet mag u het ook opsturen. 

Dit geldt ook voor nieuwe rondzendboekjes. !!!!!!!!! 

 

Groet en tot zaterdag. 

 

Henk 

--  

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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