
Nieuwsbrief 26 augustus 2016 
 
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 DE ACTUELE NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN? 

http://www.nfvskandinavie.com  of  http://www.nfvskandinavie.nl 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INHOUD: 

 ZIEK ZIJN / BETER WORDEN 

 BIJEENKOMSTEN IN DE BRON 

 FACIT, AFA, MICHEL etc bestellen 

 POSTEX 2016 

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

ZIEK ZIJN / BETER WORDEN 
 
Onze voorzitter, Gerhard van der LaanLigt op dit moment in het ziekenhuis te bekomen van een tweetal 
zware en energie verslindende operaties. Hierop volgend zal hij een tijdje moeten revalideren. Of hij op 
de volgende bijeenkomst acte de présence zal geven is nu nog niet bekend. 
 
Het sturen van een kaartje is uiteraard een geschikte mogelijkheid om hem sterkte te wensen. 
Het beste is om dat dan naar zijn huis adres te sturen;  
Ir. J.G. van der Laan, de la Sablonièrekade 3, 8261 JN Kampen. 
Frankeer de kaart filatelistisch s.v.p. daar wordt de filatelist in hem ook blij van. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BIJEENKOMSTEN IN DE BRON 
De bijeenkomsten zullen voortaan in de Bron gehouden worden. Meer daarover in de bijlage. Tijdens de 
september bijeenkomst wordt u hierover bijgepraat. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

http://www.nfvskandinavie.com/
http://www.nfvskandinavie.nl/


NIEUWE CATALOGI VOOR LEDEN!! 

De ledenprijs kan ik helaas nog niet exact vastleggen. Dit heeft namelijk te maken met het aantal dat ik 
bestel plus de daar mee samenhangende vervoerskosten naar NL (porto) maar ik denk dat de prijzen 
ongeveer als volgt zullen zijn: 

 Facit Special Classic 2017; afgehaald 34 €. Verstuurd binnen NL 40 €. 

 Facit Norden 2016; afgehaald 42 €. Verstuurd binnen NL 48 €. 

 Michel Norden 2016/2017; afgehaald 58 €. Verstuurd binnen NL 64 €. 

 Norgeskatalogen 2017; afgehaald 49 €. Verstuurd binnen NL 55 €. 

 AFA Danmark 2017; afgehaald 34 €. Verstuurd binnen NL 40 €. 

 AFA Danmark met spiraalrug 2017 ; afgehaald 39 €. Verstuurd binnen NL 45 €. 

 AFA Skandinavien 2017; afgehaald 34 €. Verstuurd binnen NL 40 €. 

 AFA Skandinavien met spiraalrug 2017 ; afgehaald 39 €. Verstuurd binnen NL 45 €. 

 AFA SPECIAL 2016;  deze is nog steeds verkrijgbaar en hier van is de ledenprijs; afgehaald 77,00 €. 
Verstuurd binnen NL 85,00 €. 

Als u iets wilt bestellen maak dan het vernoemde bedrag z.s.m. over op - NL12INGB0005253615 - t.n.v. 
H.P. Burgman te Amsterdam, onder vermelding van het gewenste. 

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

POSTEX 2016 
Tijdens de POSTEX 2016 ( 14, 15 en 16 oktober 2016 ) zal de NFV SKANDINAVIË weer aanwezig zijn met 
een informatie stand. Voor deze dagen kunnen wij nog wat vrijwilligers gebruiken om de stand te 
bemensen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dat was het voor dit keer, Dank en groet , Regards 
 
Henk P. Burgman (AIJP) 
P.R. Commissioner  and auctioneer  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. 

http://www.nfvskandinavie.com/
tel:%2B%2031%2020%206329018
mailto:henk.burgman@gmail.com
http://www.nfvskandinavie.com/

