
Beste mensen, 

 

Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd die zich hiervoor 

hebben opgegeven. 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 nieuwsbrief ontvangen?  Stuur dan deze nieuwsbrief door en/of 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, NIEUWE BOEKBESPREKINGEN EN 

MEDEDELINGEN? 

 http://www.nfvskandinavie.com 

 

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

INHOUD: 

 Wie o wie? 

 8 Juni 

 Bestelde Nieuwe Facit catalogi. 

 September veiling (HERHALING) 

 Contactdag met de Thematische vereniging (HERHALING) 

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

Wie? 

 

Wie o wie heeft er voor mij een exemplaar van het Noorderlicht nr. 203? Graag zaterdag meenemen. 

Bij voorbaat dank. 

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

8 Juni 

Nog één nachtje slapen en dan hebben we weer een bijeenkomst met veiling in Amersfoort. Mocht u 

nog interesse hebben in één of meer literatuur kavels laat het mij dan vandaag nog weten dan kan ik 

ze inpakken en meenemen. Op de site vind u een literatuurlijst waarin alle literatuur kavels worden 

afgebeeld en beschreven tevens zijn er ook een 30+ kavels afgebeeld. 

Ik nodig iedereen uit om te komen, ook de leden die nooit of haast nooit komen. Niet komen is een 

gemiste kans. In mijn optiek en die van pakweg 40 min of meer vaste bezoekers is het de moeite 

waard om de bijeenkomst te bezoeken. 

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

 

 

http://www.nfvskandinavie.com/


 

Bestelde Nieuwe Facit catalogi.  

De nieuwe Facit Special Classic 2020 is gepubliceerd. Zij die hem hebben besteld kunnen hem 

zaterdag in Amersfoort ophalen. De leden die hadden aangegeven om de catalogus per post te willen 

ontvangen kunnen hem vandaag of morgen in de bus verwachten. 

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

September veiling 

Helaas heb ik op deze oproep tot op heden te weinig reacties gehad. Dus hierbij nog maar een keer.  

De september veiling zal de 200ste veiling zijn. Een leuke en mooie mijlpaal lijkt mij. Dus misschien 

tijd om iets aparts te doen. Ik heb voor een aantal landen de toezegging tot het inleveren/opnemen 

van nieuw en niet eerder ingebracht materiaal, waaronder mooi en apart spul inclusief enkele 

verzamelingen die ik intact wil aanbieden.  

 

Heeft u nog goed en/of bijzonder materiaal van o.a. Zweden, Noorwegen en Finland, dan houd ik mij 

aanbevolen. Uiteraard mag goed materiaal van andere landen ook aangeleverd worden. Misschien 

heeft u nog ideeën om deze veiling tot een bijzondere veiling te verheffen? Ik hoor graag van u !!!!!  

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

Contactdag met de Thematische vereniging?  

Helaas heb ik ook op deze oproep tot op heden 0,00 reacties gehad. Dus hierbij nog maar een keer. 

Ons lid Koos Fase, tevens evenementen aanjager bij de NFT, de thematische vereniging, is van plan 

om een contactdag (misschien in november?) te organiseren voor leden van de NFT en NFV 

Skandinavië. Op deze dag zal o.a. een lezing over Vikingen gehouden worden. Mocht men daar in 

geïnteresseerd zijn, dan hoor ik dat graag van u. Uiteraard kunt u ook Koos zelf benaderen met 

ideeën en/of suggesties. (koos.fase@silver-lightning.net) 

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

Groet, 

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. 


