
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 MEEST ACTUELE NIEUWTJES EN 
MEDEDELINGEN? 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INHOUD: 
NORDIA 2017 + exposeren 

Supplement op de AFA Jule (kerstzegel) catalogus. 

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

NORDIA 2017 + exposeren 
 
Leden van onze vereniging zijn door de NORDIA organisatie uitgenodigd om te 
komen exposeren. De NORDIA 2017 zal gehouden worden van 27 t/m 19 oktober 
2017 in Vejle, DK. 
Alles wat u wilt weten kunt u vinden op de website : http://www.nordia2017.dk/english 
Bulletin nummer 1 kan gelezen en gedownload worden via deze link : 
http://www.nordia2017.dk/newsletter tevens kunt u dit vinden als bijlage bij deze 
nieuwsbrief. 
Het inschrijfformulier kan gedownload worden via : http://www.nordia2017.dk/signup 
 
De inschrijving moet vóór 1 juni 2017 binnen zijn. 
 
Ik hoop echt dat er een aantal verzamelaars de stoute schoenen aantrekken en zich 
willen opgeven om hun verzameling op deze mooie grote tentoonstelling te laten 
bewonderen. 
 
Voor Nederland zal er geen betaalde Commissaris zijn maar ik ben bereid om deze 
taak op mij te nemen. Mocht u interesse hebben laat het mij dan weten. 
Ik heb ondertussen begrepen dat er leden naar Vejle willen gaan. Misschien is er 
meer interesse. Als dat zo is laat het dan weten, misschien kunnen we zoiets als een 
groepsreis organiseren met meerdere deelnemers. 

http://www.nfvskandinavie.com/
http://www.nfvskandinavie.nl/
http://www.nordia2017.dk/english
http://www.nordia2017.dk/newsletter
http://www.nordia2017.dk/signup


Als bijlage van deze nieuwsbrief vind u ook nog een "Interesse Peiling Formulier". 
Hier vind u ook meer informatie omtrent een eventuele reis naar Vejle. 

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

Supplement op de AFA Jule (kerstzegel) catalogus (2012). 
 
Begin november zal er een supplement op de kerstzegel catalogus van AFA 
verschijnen. 
Hierin kunt u onder andere het volgende aantreffen : De hoofdstukken betreffende 
officiële, landelijke, en de lokale zegels zijn waar nodig gecorrigeerd en met de 
laatste uitgaven aangevuld. Dit geld niet alleen voor de Deense Jule zegels maar 
voor alle opgenomen Noordse landen.  
Het boek bevat 160 pagina's en de Deense winkelprijs zal 125 DKK bedragen. 
Uiteraard zal ik proberen het boek voor onze leden met korting te bemachtigen. 

Mocht u de "Dikke" catalogus, uit 2012, gemist hebben dan kan ik die ook voor u 
bestellen. Winkelprijs is 400 DKK. uiteraard exclusief verzendkosten. 
Een bespreking van deze catalogus vind u op onze website. 
Laat mij s.v.p. weten of u geïnteresseerd bent zodat ik weet met welke aantallen ik in 
de slag kan gaan en hoeveel korting ik kan "regelen".  
 

Dit was het voor deze keer. 
Groet, 
Henk 

--  

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. 
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tel:%2B%2031%2020%206329018
mailto:henk.burgman@gmail.com
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