
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: 

 Correcties veilinglijst 

 Data bijeenkomsten 2020 

 Nieuwe  Catalogi 

 Contactdag met de Thematische vereniging (HERHALING)  

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

Correcties veilinglijst 

 

Kavel 72: zegel is GB i.p.v. PF 

Kavel 150: moet zijn TJ 64/66 

Kavel 329: is Facitnummer L11a2 GB 

Kavel 330: is Facitnummer L11a1V2 GB 

Kavel 485: nr. 5 GB, goed zegel, iets gedecentreerd licht gestempeld met delen van drie stempels 

Kavel 524: inzet € 15,00 

Kavel 843: Cat. waarde is SEK 2000 

Kavel 582: = GB 

Kavel 583: = PL 

Kavel 728: = VERVALLEN 

Kavel 729: = VERVALLEN  

Kavel 730: = VERVALLEN  

Schriftelijke biedingen uiterlijk zaterdag 14 september indienen s.v.p. 

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

 

 

 



Data bijeenkomsten 2020 

 

Ten overvloede en op velerlei verzoek nog een keer de data voor de bijeenkomsten in 2020. Deze zijn 

ook op onze website terug te vinden!! 

 

De bijeenkomsten in 2020 zijn als volgt vastgelegd: 

7 maart 2020 

6 juni 2020 

19 september 2020 

28 november 2020 

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

Nieuwe  Catalogi  

Vergeet u niet de nieuwe Facit en Michel catalogi op tijd te bestellen? 

Het liefst deze week nog. 

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

Contactdag met de Thematische vereniging (HERHALING)  

Helaas heb ik ook op deze herhaalde oproep tot op heden 0,00 reacties gehad. Dus hierbij voor de 

derde en tevens laatste 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 

- 

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. 


