
 

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 

 

VERGEET U UW CONTRIBUTIE VOOR 2020 NIET TE BETALEN? 

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

INHOUD: 

* Naverkoop veiling 201 

* Nieuwe artikelen 

* Eindejaarsbeurs 

 

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

Naverkoop veiling 201  

 

De naverkoop sluit op zaterdag 21 december. Er is al redelijk gebruik gemaakt van deze gelegenheid. 

De lijst met onverkochte kavels staat op onze website. Mocht u nog iets van uw gading zien neem 

dan contact op met de veilingmeester. Dit kan per brief of email. 

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

 

 

 

 

http://www.nfvskandinavie.com/


Nieuwe artikelen  

 

In de rubriek "Artikelen" zijn op de website weer een drietal artikelen verschenen over IJslandse 

scheepspost die via "Engelse" havens hebben gelopen. Zo zien we brieven met stempels van 

Edinburgh, Troon en Leith. 

Zéér overzichtelijk en interessant. 

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

Eindejaarsbeurs  

 

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 december 2019 wordt in De Veluwehal te Barneveld wederom een 

Eindejaarsbeurs georganiseerd met postzegels, munten en ansichtkaarten. De beurs is vrijdag 

geopend van 10:00 tot 17:00 uur, zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur. De entree bedraagt € 3 per 

persoon per dag. Jeugd tot 17 jaar gratis. 

Onze vereniging zal daar beide dagen met een stand aanwezig zijn. 

Komt u ook even langs? 

 

 

 

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 

http://www.nfvskandinavie.com/


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. 

 

mailto:henk.burgman@gmail.com
http://www.nfvskandinavie.com/

