
NFV Skandinavië Nieuwsbrief van 1 maart 2011 

 

Beste mensen, 

  

Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd waarvan 

het e-mail adres bij mij bekend is. 

  

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.!! 

 

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

INHOUD: 

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

Bijeenkomst 5 maart 

Nieuwe catalogi en boeken 

Adverteerders 

FORUM 

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

Zaterdag is het zo ver. Dan bent u allen weer welkom in Amersfoort voor de 1e bijeenkomst 

van 2011. 

 

Ik hoop velen van u weer te mogen ontmoeten. Deze bijeenkomst omvat behalve de veiling, 

met naar ik hoop voor een ieder interessant materiaal, ook de jaarvergadering. 

Op onze website kunt u de agenda nalezen en eventueel downloaden en uitprinten. 

 

Mocht u niet kunnen komen, vergeet dan niet uw schriftelijke bieding (eventueel per e-mail) 

zsm aan mij op te sturen. 

 

Nieuwe catalogi en boeken 

Sinds de laatste nieuwsbrief zijn er weer enkele nieuwe boeken uitgekomen. De besprekingen 

zullen een dezer dagen op de website geplaatst worden. 

Het gaat hier om de volgende publicaties. 

Åland Spezial 2011 

De 3e en verbeterde uitgave van het boekje met als onderwerp de watermerken in de Deense 

"Helsagkonvolutter". 

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

Oude catalogi en boeken 

Mocht u uw oude AFA, Facit of Norgeskatalogen kwijt willen neem dan even contact met mij 

op. Er zijn leden die geïnteresseerd zijn in niet al te oude catalogi. Eventueel kunnen deze 



oudere werkjes via de veiling verkocht worden. 

Ook andere, oudere, filatelistische boeken en boekjes worden nog wel eens door andere leden 

gezocht.  

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

Kijkt u ook eens op de websites van onze adverteerders. 

Zo als u waarschijnlijk al heeft vernomen is het bekende Deense veilinghuis "Thomas 

Høiland" overgenomen door "Bruun Rasmussen". 

Op 1 en 2 april zal de eerste gecombineerde veiling plaats vinden. 

Kijkt u eens op: http://www.bruun-rasmussen.dk/index.do 

De veilinglijst is nog niet online te bezien maar er zit ongetwijfeld wel materiaal voor u bij. 

 

Ook "Postiljonen" heeft binnenkort (25 en 26 maart) een goede en uitgebreide veiling. 

Vooral de IJsland verzamelaars raad ik aan eens te kijken naar het materiaal uit de bekende 

"Leif Ericsson" verzameling. 

http://www.postiljonen.se/ 

 

Op 19 maart houdt de firma "Engers" zijn 103e veiling. ook hier kunt u veel en goed 

materiaal vinden. 

www.engers-frimerker.no 

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

FORUM 

De bekende en volgens zeggen grootste postzegel beurs in Noord Europa, "Frimærke i 

Forum", gaat dit jaar niet door. De exacte reden van cancelen is bij mij, nog, niet bekend. Ik 

houd u op de hoogte!  

 

Mocht u nog materiaal voor onze veiling hebben kunt u dat zaterdag meenemen. 

Uiteraard kunt u ook uw nieuwe vol geplakte rondzendboekjes meenemen. 

 

Veel kijkplezier en tot zaterdag 5 maart. 

 

 

--  

Regards 

 

Henk P. Burgman (AIJP) 

Auctioneer/P.R. Commissioner of: 

-NFV "SKANDINAVIE"- 

-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 

http://www.nfvskandinavie.nl  

 

Postal address: 

Spechtstraat 70 

NL-1021 VW Amsterdam 

NEDERLAND 

http://www.bruun-rasmussen.dk/index.do
http://www.postiljonen.se/
http://www.engers-frimerker.no/
http://www.nfvskandinavie.nl/


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. 

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

