
 

 

 
 
 
 
 
 
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 

 

 
  

Nieuwsbrief NFVSkandinavië                                                                                    

 
 

Laatste mogelijkheid om de nieuwe Michel, Facit en AFA catalogi te bestellen. 
Maandag gaan de bestellingen voor de diverse nieuwe catalogi de deur uit. 
Dus...... 
Zie voor meer info het Noorderlicht en de voorgaande nieuwsbrieven. Dezen zijn terug te lezen op de 
website. 
 
POSTZEGELBEURS in Houten. 
Oudjaarsbeurs Houten (onder voorbehoud) op 28 december (09.30-17.00u) en 29 december (09.30-16.00u) 
in de Expo Houten. Meer info op : 
https://www.wbevenementen.eu/evenement/oudjaarsbeurs-houten-28-december-en-29-december-2020/  
 
Verzamelingen van leden. 
Zoals bekend zijn er op de site van Exponet (http://www.exponet.info/) diverse verzamelingen van onze 
leden te bewonderen. Een van deze verzamelingen (Finnish mourningstamps) is recent uitgebreid en 
vernieuwd. 
Zie ook de link op onze site : https://www.nfvskandinavie.com/collections.php 
 
Nieuwe uploads op de website. 
Tevens zijn er onlangs weer nieuwe boekbesprekingen geplaatst. Ook zijn er wederom een tiental oude 
afleveringen van het blad, IslandsKontakt, van de opgeheven Deense vereniging van IJslandverzamelaars 
geupload. Tevens is de november uitgave van IPM geplaatst. 
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Groet 
 
Henk P. Burgman 
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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

Veiling van 19 december 2020. 
Op dit moment ben ik de laatste kavels aan het invoeren voor deze schriftelijke veiling. Het loopt wat stroever 
als dat ik had gedacht/gehoopt. Er komen steeds kleine dingen tussendoor die mijn aandacht nodig hebben. 
Het streven is om het een en ander zaterdag 28 november op de website te publiceren. 
Maar het kan ook zomaar een paar dagen later worden. Dus..... Nog even een paar nachtjes geduld.  
HET LIJKT SINTERKLAAS WEL!!! Papieren veilinglijsten kunnen besteld worden door het overmaken van € 3 op 
NL12INGB0005253615 - t.n.v. H.P. Burgman te Amsterdam. 
 
Hieronder alvast een voorproefje van wat u in deze veiling kunt tegenkomen. 
 

 
1e dag van gebruik van deze zegels in THULE!! 
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