
 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.!! 

Bezoek de websites van onze adverteerders!!!! 

KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN? 

http://www.nfvskandinavie.com   
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Correcties veilinglijst 

 
Kavel 11  is VERVALLEN 
 
Kavel 245 Cataloguswaarde SEK  70  Inzet € 1.50  
 
Kavel 595  is VERVALLEN 
 
Kavel 456  inzet was € 35,- Inzet moet zijn € 95  

 
Kavel 607  TOEGEVOEGD   
HET NOORDERLICHT. De nummers 20 (mei 1969) t/m 56 (juli 1978) gebonden in drie 
uniforme delen.      Inzet : € 12,50  

http://www.nfvskandinavie.com/


 

Losse nummers NOORDERLICHT - De veilingmeester heeft nog zéér veel losse uitgaven van 
voor, tijdens en na deze periode op voorraad. Deze zijn via hem aan te schaffen á 0,25 € per 
stuk + eventuele verzendkosten.  

 

NORDIA 
Mocht u nog mee willen doen aan de NORDIA 2017, Vejle, DK. Dan moet ik uiterlijk dit 
weekend uw inschrijvingen binnen hebben. Heeft u twijfels of u weet niet hoe het e.e.a. 
werkt laat het mij dan weten. 

 

Literatuurlijst/veiling 
Met ingang van veiling 191 zal de literatuur niet meer "standaard" mee worden genomen 
naar de zaal.  Dit om mij wat in het transporteren van materiaal te ontlasten. Wel kunt u op 
verzoek een kavel laten meenemen. De kavels die onderdeel zijn van de veiling kunt u 
(alvast) inzien op de veilingliteratuurlijst en natuurlijk in de actuele veilingcatalogus (deze 
zijn onderdeel van de veiling maar worden niet standaard meegenomen naar de zaal tenzij u 
daarom verzoekt.) Dit verzoek kunt u doen op de literatuurlijst pagina van de veiling. 
 
Mocht u problemen ondervinden met de veilinglijst kijkt u dan even op de site. Daar staat 
een link naar een PDF document waarin het e.e.a. uitgelegd word. De definitieve veilinglijst 
is online beschikbaar.  
 
Vergeet u niet op tijd uw schriftelijke biedingen en verzoeken tot inzage aan mij door te 
geven (post of E-mail).  

 

Nieuwe Zweedse bankbiljetten - oude inwisselen 
Misschien heeft u het gemist maar in Zweden zijn nieuwe bankbiljetten in gebruik genomen. 
U heeft nu nog tijd om deze in te ruilen of om te wisselen. 

 

Thematische tentoonstelling POSTEX 2017 
De Postzegelshow POSTEX 2017 wordt gehouden in de Americahal, Laan van Erica 50, 7321 
BX, Apeldoorn. Op vrijdag 20 oktober is Postex geopend van 10.00 tot 17.00 uur, op zaterdag 
21 oktober van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 22 oktober van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegangsprijs bedraagt € 5,00 per persoon, de jeugd t/m 17 jaar heeft gratis toegang. Op 
vertoon van de KNBF ledenpas ontvangt u €1,00 entree korting. 
Het thema voor dit jaar is  "Het muntstelsel door de eeuwen heen". Mocht u willen 
tentoonstellen dan kunt u meer info vinden op http://www.postex.nl 

 

http://www.postex.nl/


Bezoekje aan de voorzitter 
Wij, de Secretaris, Chris Hertel, en ondergetekende hebben een bezoekje gebracht aan onze 
voorzitter Gerhard van der Laan. Hij klimt langzaam uit het dal en is weer optimistisch dat 
genezing zich voortzet. Hij wil aanblijven als voorzitter ondanks dat bezoek aan de 
bijeenkomsten, voorlopig, nog ongewis is. Bestuurstaken wil hij nog niet op zich nemen maar 
kan wel post ontvangen (Snail-mail en e-mail) en stukken inlezen. Ton Steenbakkers is 
gevraagd om voorlopig als a.i. aan te blijven. 
 
Ton heeft zich als zo danig al positief uitgesproken. 
U ziet dat hij post kan ontvangen. Als u de tijd heb stuur hem een een mailtje of een kaartje. 
Dit wordt uitermate op prijs gesteld. 

Dit was het voor nu. 

Ik hoop velen van u op 3 juni te mogen begroeten in Amersfoort. 

Henk 
 

 

 
 
 
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! 

=============== 
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.com/
tel:+31%2020%20632%209018
mailto:henk.burgman@gmail.com
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