
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: 
----------------- 
Filateliebeurs 
Veiling 182 
----------------- 
Filateliebeurs 
Volgend weekend (31 jan / 01 februari) zal in de Hilversumse Dudok-Arena weer de alom bekende 
FILATELIEBEURS gehouden worden. Uiteraard is ook de NFV SKANDINAVIË met een stand aanwezig en wij 
hopen velen van u te mogen begroeten. 
 
De beurs is geopend:  zaterdag 31 januari van 10:00 tot 17:00 uur,  

zondag 1 februari van 10:00 tot 16:30 uur. 
 
Zowel de toegang als parkeren is gratis 
 
Maar u kunt beter met de trein komen De hal ligt 2 minuten lopen van het station Hilversum Sportpark 
 
---------------- 
Veiling 182 
Zo als u waarschijnlijk al wel weet worden er geen veilinglijsten meer verstuurd bij het Noorderlicht. Dit om 
o.a. portokosten te besparen. 
De veilinglijst zal ruim op tijd (gelijk met het versturen van het Noorderlicht) op de website staan. U kunt dan 
de hele lijst of het gedeelte dat voor u van belang is, downloaden en uitprinten. 
Mocht u toch een gedrukt exemplaar willen hebben dan kunt u daarvoor een abonnement nemen. 
 
Groet, Regards, 
 
 
Henk P. Burgman (AIJP) 
P.R. Commissioner and auctioneer of: 
-NFV-SKANDINAVIE" -DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA - http://www.nfvskandinavie.com 
 
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.com voor meer informatie en nieuwe boeken!  
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