
NFV Skandinavie Nieuwsbrief d.d. 23 augustus 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/veiling 3 september 

Nieuwe boeken en catalogi 

Hollandfila 2011 

Filafair 2011 

POSTEX 2011 

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

Vergeet u niet tijdig uw schriftelijke biedingen voor de veiling van 3 september in te 

sturen?? 

 

Zoals gezegd verwacht ik op de bijeenkomst de nieuwe Facit en MICHEL catalogi bij me te 

hebben. 

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

De NORGESKATALOGEN wordt pas op 5 september gepresenteerd dus het gaat mij niet 

lukken om deze ook bij mij te hebben. Dit houdt wel in dat u deze nu nog kan bestellen.  

Ik vernam dat er gelijktijdig een vernieuwde uitgave NORGESKATALOGEN POSTAL 

uitgebracht wordt. 

 

Hieronder een overzicht van de inhoud. 

+++++++++++++ 

NORGESKATALOGEN POSTAL 

I anledning jubileumsåret utgir Oslo 

Filatelistklubb en særskilt spesialkatalog. 

Katalogen er på 288 sider og tettpakket 



med stempeloversikter, brevregister 1855 

- 1909, portotakster, oversikt ulike 

postale blanketter og etiketter, mv. 

Stempeloversikter m/sjeldenhetsgradering: 

- Prefrimstempler 

- Enringsstempler på røde merker 

- 3-rings nummerstempler 

- To-ringsstemplene 1880-1931 

- 3-rings nummerstempler brukt etter 1883 

- Kronet Posthorn-stempler 

Brevregister 1855 - 1909 

Portotakster 1877 - 2011 

Portostempler "å betale" 

Postale blanketter (rek., verdi, luftpost, portoetiketter, Bl. 73, mv.) 

+++++++++++++ 

De inhoud bestaat uit posthistorische artikelen die ooit in de NORGESKATALOGEN 

hebben gestaan of klaar lagen om er in gepubliceerd te worden.. De "oude" artikelen 

zijn opnieuw bewerkt en volledig aangevuld met alle nieuwe vondsten en aanvullingen die 

opdoken na dat het bewuste artikel geplaatst was. Het is dus geen herdruk maar een geheel 

nieuw opgezette uitgave. 

Het belooft een zéér interessante "handboek" te worden. 

De prijs voor deze POSTAL ligt gelijk aan die van de NORGESKATALOGEN. Ook deze 

uitgave kunt u bij mij bestellen. 

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

Ook nog wat nieuws betreffende de nieuwe Finse LAPE SPECIAL 2012. Deze katalogus 

komt op 31 augustus uit en zal uit 2 delen bestaan. Dit om de hanteerbaarheid te verhogen. 

Deze katalogus is een must voor de Finland verzamelaar en een koopje als je ziet wat je er 

voor krijgt. De winkelprijs is 39,90 en ook deze catalogus kan ik met korting voor u 

verkrijgen. De exacte prijs is nog niet bekend en is mede afhankelijk van het aantal dat ik 

bestel en de verzendkosten. 

Ik ben bang dat ik ook deze catalogus niet bij me zal hebben op de bijeenkomst. 

 

Echter gedurende de POSTEX zal ik deze catalogi wel bij me hebben en u kunt deze dan 

aldaar ophalen. 

 

Mocht u een, of meerdere, van boven genoemde catalogi willen bestellen laat het mij dan 

svp zo snel mogelijk weten.  

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

Hollandfila 2011 

Vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2011 wordt in De Veluwehal te Barneveld een 

internationale postzegelbeurs georganiseerd. De beurs is beide dagen geopend van 10:00 tot 

17:00 uur, de entree bedraagt € 3 per persoon per dag. 

Voor meer info: http://www.eindejaarsbeurs.nl 

Onze vereniging zal hier met een stand aanwezig zijn!! 

http://www.eindejaarsbeurs.nl/


Mocht u de tijd hebben kom dan even langs. 

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

Filafair 2011 

Nationale postzegelbeurs 2/3 september Den Bosch. 

Voor meer info: http://www.filafair.nl 

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

POSTEX 2011 

14/15/16 oktober, Americahallen, Apeldoorn 

Voor meer info: http://www.postex.nl 

Uiteraard zullen wij ook hier met een stand aanwezig zijn!! 

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

Ik sluit af en hoop u zoveel mogelijk op 3 september te kunnen begroeten in Amersfoort! 

 

 

Vergeet niet tijdig uw MICHEL/FACIT/AFA/LAPE of NORGESKATALOGEN te 

bestellen!!!!! 

 

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 

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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