NFV Skandinavië Nieuwsbrief 19 september 2012

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 en veiling 22 September
FACIT en andere catalogi
Nieuw veiling materiaal en retouren
----------------------------Zaterdag is het zover. De bijeenkomst in Amersfoort, met de 172e veiling.
Betreffende de veiling heb Ik 2 correcties te melden.
Kavel 376 = Nr. 48 i.p.v. Nr. 47 en kavel 457 = 3x gebr. Konvolut + 2 brieven, redelijk
frisse kwaliteit.
Ik neem aan dat de schriftelijke bieders hun biedingen tijdig hebben ingestuurd.
----------------------------De Facit catalogi zijn binnen. Deze kan dus a.s. zaterdag opgehaald worden. Mocht
u besteld hebben met de optie verzenden, dan kunt u uw bestelling in de loop van de
week verwachten.
Ook heb ik na enkele andere bestelde boeken klaar liggen. Helaas heb ik, op dit
moment, niet alles binnen gekregen, maar ik hoop toch de meeste bestellingen a.s.
zaterdag af te kunnen leveren.
-----------------------------Zoals eerder aangegeven kan ik goed materiaal gebruiken voor de komende

veilingen. U kunt uw kavels zaterdag bij mij in Amersfoort afgeven of deze week nog
per post aan mij laten toekomen.
Ik zal ook een aantal retouren meenemen.
-----------------------------Ik hoop velen van u in Amersfoort te mogen begroeten.

-Regards
Henk P. Burgman (AIJP)
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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.

