
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 

--------------------------- 
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Jaarvergadering 7 maart in Amersfoort  

 

Zoals geprogrammeerd en bij u allen bekend zal de maart bijeenkomst in het teken staan van de 

jaarvergadering. Echter, door diverse oorzaken zal het jaarverslag (over 2019) niet geheel rond zijn. 

In het HNL nr. 222 kunt u de agenda voor deze vergadering vinden. Punt 4 zal dus komen te vervallen 

en zal in de juni bijeenkomst worden gepresenteerd. 

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

Veiling 202  

 

De veilinglijst voor veiling 202 - 7 maart 2020 in Amersfoort - is op onze site te bezien, te downloaden 

en uit te printen. Tevens zult u een aardige hoeveelheid afbeeldingen van kavels kunnen bekijken. 

Mocht u een scan van een kavel willen zien, dat niet afgebeeld is, geef dat dan even aan mij door dan 

kan ik u helpen. Ook zijn er enkele correcties geplaatst. 

Zoals gewoonlijk zal ik geen literatuurkavels meenemen. Mocht u toch een kavel willen inzien, laat 

het mij dan ruim op tijd weten dan kan ik het kavel alsnog meenemen. 

http://www.nfvskandinavie.com/


Mocht u interesse hebben in een literatuur kavel, maar de inzet te hoog vinden dan kunt u mij een 

suggestie doen betreffende een voor u wel aanvaardbare prijs, wie weet.  

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

Nieuwe artikelen  

 

Op de site zijn weer enkele artikelen met betrekking tot de IJslandse filatelie geplaatst. Wederom 

betreft het artikelen en/of "specials" die eerder in het Deense blad "Islands Kontakt" zijn verschenen. 

Als u goed kijkt zult u zien dat sommigen al aan hun 3e versie toe zijn. Deze artikelen worden 

namelijk constant bijgewerkt met nieuwe vondsten, details en correcties. 

 

Mocht u zelf iets weten, iets hebben of iets relevants gevonden hebben dat niet in één van deze 

artikelen staat vermeld, doe ons dan een plezier en laat het ons weten. 

U kunt mij altijd mailen op : henk.burgman@gmail.com of rechtstreeks aan Jakob: 

jsa@agadvokatfirma.dk 

Uw hulp en inbreng wordt zéér gewaardeerd. 

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

Winterstamps 

 

Op 28 en 29 februari zal de eerste "Winterstamps" beurs van start gaan. Het wordt een beurs met 

een keur aan nationale en internationale handelaren van postzegels en poststukken. De beurs zal 

ieder jaar gehouden worden op de laatste vrijdag en aansluitende zaterdag van februari.  

Voor 2020 dus op 28 en 29 februari. 

 

Scan de code en alle beursinformatie staat in uw telefoon: 

 
 

De locatie van de beurs zal telkenmale het luxe Van der Valk Hotel Veenendaal zijn. Hier kunt u naar 

hartenlust postzegelen en onder het genot van bij de entree inbegrepen koffie of thee met 

medefilatelisten van gedachten wisselen in een van de zitjes in de gezellige foyer van de zalenetage. 

mailto:henk.burgman@gmail.com
mailto:jsa@agadvokatfirma.dk


Momenteel wordt er nog gewerkt aan het programma. Wij streven ernaar dat u twee onvergetelijke 

filatelistische dagen kunt hebben in Veenendaal, met uiteraard de mogelijkheid om intern te 

overnachten. 

Openingstijden Winterbeurs 2020 

vrijdag 28 februari:     10.00 – 18.00 uur 

zaterdag 29 februari: 10.00 – 17.00 uur 

Toegang: € 6 per persoon per dag 

Bij de toegangsprijs is inbegrepen: inpandig parkeren, onbeperkt koffie, thee, frisdrank. 

De zalenetage is op de eerste verdieping gelegen. U kunt deze rechtstreeks vanuit de parkeergarage 

met de lift bereiken. Toiletten en garderobe zijn ook op de zalenetage gelegen. 

Beurslocatie: 

Hotel Van der Valk Veenendaal 

Bastion 73 

3905 NJ Veenendaal 

 

Hoe kom ik daar? 

Auto: 

Het Van der Valk Hotel Veenendaal is gelegen aan rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-

Duitsland), afslag 23: Veenendaal-West. Volop inpandige parkeergelegenheid. 

Openbaar vervoer: 

Intercity station Veenendaal-De Klomp (lijn Den Helder-Alkmaar-Amsterdam-Utrecht-Arnhem-

Nijmegen) ligt op acht minuten loopafstand.  

Directe bus tussen Amersfoort en Rhenen, via station Veenendaal en station Veenendaal-De Klomp. 

Bushalte: Griftweg, De Klomp. Twee minuten loopafstand vanaf de bushalte. 

Er zullen diverse lezingen en een symposium worden gehouden. 

Meer info op de website : http://winterstamps.nl/ 

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

Hertogpost 2020  

Op 19, 20 en 21 maart 2020 organiseert Stichting Hertogpost de Nationale Postzegelshow & 

tentoonstelling in de Brabanthallen, 's-Hertogenbosch. Dit gebeurt ter gelegenheid van het 90-jarig 

jubileum van de ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging. 

Hertogpost 2020 is een Nationale Postzegeltentoonstelling in de wedstrijdcategorieën I en II met 

exposanten uit binnen- en buitenland. Daarnaast is gemeld dat deze tentoonstelling het predicaat 

van de FEPA heeft verworven. Een deskundig jurykorps zal de inzendingen in de wedstrijdklasse 

beoordelen aan de hand van het nieuw aangepaste KNBF tentoonstellings-reglement, dat is 

geschoeid op de internationale en Europese FEPA/FIP reglementen. Alle tentoonstellingsklassen zijn 

welkom tijdens deze Hertogpost 2020.  

 

Naast de postzegeltentoonstelling zal ook een grote postzegelshow plaatsvinden met Nederlandse 

en internationale standhouders, postadministraties en veilinghuizen. 

http://winterstamps.nl/


De beurs word gehouden in de Brabanthallen - Diezekade 2 - 5222 AK 'S-HERTOGENBOSCH. 

 

HERTOGPOST 2020 zal voor het publiek geopend zijn op: 

donderdag 19 en op vrijdag 20 maart 2020 vanaf 10:00u t/m 17:00u 

zaterdag 21 maart 2020 vanaf 10:00u t/m 16:00u. 

Entree € 5,00 per persoon per dag. Jeugd t/m 21 jaar vrij entree. Betaald parkeren. 

 

Op donderdagmorgen (19 maart) om 10:00u zal er een officiële opening plaatsvinden. 

 

Onze vereniging zal met een stand aanwezig zijn. Mocht u langs komen, dan bent u van harte 

welkom.  

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

Nieuwe voorzitter IJslandclub Gotenburg  

Na het overlijden van Johnny Pernerfors heeft de Gotenburgse IJsland verzamelaarvereniging 

eindelijk weer een voorzitter gevonden in de persoon van Steinar Fridthorsson. Tevens zal hij 

Johnny's taak als veilingmeester op zich nemen. 

Steinar, die ik al zéér lang tot mijn IJslandse informatie contacten mag rekenen, heeft zich deze week 

als lid van onze vereniging aangemeld. Ik denk, en hoop, dat dit een langdurige en waardevolle 

relatie voor onze vereniging zal blijken te zijn. 

 

Het is de bedoeling dat er in het najaar weer een grote veiling gehouden zal worden. Zodra ik meer 

nieuws heb laat ik het u weten. 

Tot ziens op 7 maart en anders in Veenendaal en/of in Den Bosch. 

 

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 

 

http://www.nfvskandinavie.com/
mailto: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. 

http://www.nfvskandinavie.com/

