
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 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 NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN? 

http://www.nfvskandinavie.com 

 

INHOUD: 

 Facit 

 Correcties Veilinglijst 
 
 

 
Facit 
 

  
 
Ik heb begrepen dat er nog leden zijn die toch nog een nieuwe Facit Norden willen hebben en vergeten zijn er 
een te bestellen. Ik zal een tweede bestelronde invoeren. Dus als u alsnog een Facit NORDEN 2019 wil 
bestellen dan hoor ik dat uiterlijk a.s. vrijdag 14 september. Mochten er te weinig deelnemers zijn gaat het 
over. Eventuele bestellingen voor de MICHEL Norden en AFA catalogi wil ik ook graag uiterlijk vrijdag de 14e 
binnen hebben!!!! 
 
 

 
Correcties Veilinglijst  
 

  
U weet het , waar gewerkt word.....  
 
Dus hierbij enige correcties op/in de veilinglijst. 
 
Kavel 277 moet zijn : Nr. 11-GB, zegel gedecentreerd, onleesbaar Nr. stempel. 
 
Kavel 383 moet zijn : Nr. L 12-GB, (Portzegel) goed zegel, goed gecentreerd, met Var. Missende parels links in 
rechter kroon. = AFA 11x. 
 
Kavel 384 moet zijn : Nr. L 12-PL, (Portzegel) goed zegel, goed gecentreerd, met Var. Missende parels links in 
rechter kroon. = AFA 11x. 
 
Kavel 454 moet zijn : Nr. 25-PL, mooi zegel. 
 
Kavel 455 moet zijn : Nr. 26-PL, mooi zegel. 
 
 

http://www.nfvskandinavie.com/


Kavel 495 moet zijn : Pakke Porto Nr. P9-GB, net en fris zegel, goed gecentreerd met AVANE Nr. 12  
stempel in zwart!!! 
 
Kavel 496 moet zijn : Pakke Porto Nr. P9-GB, net en fris zegel, goed gecentreerd met AVANE 13 stempel. + 
Variant "B" volgens T. Hjørne = witte stip tegen 1e K in Pakke. 
 
Kavel 525 moet zijn : 3 gelopen rondzendboekjes IJsl/Grl/FØ, GB/PL. Restwaarde ± 230 €. 
 
Kavel 532 : VERVALLEN!!!!! 
 
Verder zijn er ondertussen een aantal kavels op de site afgebeeld en is de literatuurlijst ook bijgewerkt.  
De Illustraties van de losse kavels zijn opgenomen in het PDF bestand aan het einde van het PDF document.  
 
Eventuele schriftelijke c.q. e-mail biedingen s.v.p. uiterlijk 22 september bij mij. 
 
Tot de 29

e
 op de bijeenkomst in Amersfoort. 

 
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. 
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