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Groningen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De tentoonstelling Groningen 100 in het Drentse Roden van afgelopen weekend was een 
succes. Niet alleen voor de jubilerende vereniging maar ook voor onze vereniging. Vier leden 
hadden een verzameling ingestuurd. Alle vier behaalden een gouden resultaat. 
In Categorie 2 behaalde Ton Steenbakkers 81 punten met zijn verzameling "Norwegian 
Postal Stationery 1896-1937". 
In Categorie 1 behaalde Albert Ruijne 85 punten met "The Road to the North", Henk 
Burgman behaalde 88 punten met "Gullfoss; De Gouden Waterval" en René Hillesum 
behaalde eveneens 88 punten met zijn verzameling "Postmarks of Imperial Saint-
Petersburg". 
4x Goud een schitterend resultaat!!. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bijeenkomst 19 september 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Op 19 september houden wij onze najaarsbijeenkomst met veiling. Ik hoop dan alle bestelde 
Facit en Michel catalogi bij me te hebben. 
 
Als u nog schriftelijk wilt bieden doe dat dan s.v.p. vandaag nog  
dan kan ik het e.e.a. invoeren. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POSTEX 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Postex het grootste jaarlijkse filatelistisch evenement van Nederland voor de verzamelaar en 
het hele gezin op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2015. Openingstijden vrijdag 
van 10:00 tot 20:00 uur, zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur en zondag van 10:00 tot 16:00 uur. 
Postex wordt gehouden in de grote en goed verlichte zaal van de Americahal, Laan van Erica 
50 te Apeldoorn. De Americahal is rolstoelvriendelijk. De toegangsprijs bedraagt € 5,00 per 
persoon, op vertoon van de ledenpas van de KNBF slechts € 4,00, jeugd t/m 17 jaar heeft 
gratis toegang. Op vrijdag is de toegang gratis van 17:00 tot 20:00 uur. 
 
Uiteraard is onze vereniging ook hier weer met een informatie stand aanwezig.  
 
Mocht u even langs komen wippen, dan bent u van harte welkom. 
  



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AFA Special 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zoals eerder vermeld Komt er een nieuw AFA Special uit.  
Op onze website staat meer informatie onder het kopje "Nieuws". 
Mocht u interesse hebben laat het mij dan snel weten dan kan ik in  
onderhandeling over de prijs. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facit Postal IX  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tevens blijkt de Facit, behalve de opgesplitste Facit catalogus ook nog een nieuwe Facit 
Postal uit te brengen. Deze Facit Postal IX zal tijdens het laatste weekend in oktober tijdens 
de NORDIA in Täby, even ten noorden van Stockholm, worden gedoopt. Van deze catalogus 
heb ik nog geen verdere informatie mogen vernemen maar mij is verzekerd dat dat snel zal 
komen. Ook hier geldt weer ; Als u interesse heeft laat het mij dan weten! 
Dit was het weer voor deze keer. 

Ik hoop velen van u zaterdag 19 september op onze bijeenkomst te kunnen begroeten. 

Groet / 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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