Nieuwsbrief NFV Skandinavië 24 december 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.!!

Wij
de
Nederlandse Filatelisten Vereniging
“SKANDINAVIE”
Wensen U Prettige feestdagen, een goed
filatelistisch jaar maar vooral een gezond
2013.
----------------------------INHOUD:
----------------------------Vernieuwde tentoonstelling van Henk Fiolet op
http://www.japhila.cz/hof/0618/index0618a.htm.
Eindejaarsbeurs (28-29 December)
25e Filateliebeurs (25, 26 en 27 januari 2013)
NOORD 2013 (16 februari)

Achterhoek 2013 ( 8-9-10 maart)
Nieuwe Åland catalogus
-----------------------------

Henk Fiolet's online expositie op Exponet is geactualiseerd en uitgebreid!
Het betreft The Finnish mourning stamp; http://www.japhila.cz/hof/0618/index0618a.htm.
Gewoon zijn naam + exponet intikken in de googlebalk werk m.i.sneller. Warm
aanbevolen!!!
-----------------------------Uiteraard is iedereen welkom op de Eindejaarsbeurs in Barneveld. Wij zullen daar beide
dagen "acte de présence" geven.
Eventueel bestelde boeken kunnen opgehaald worden, maakt u dan wel even een afspraak zo
dat ik weet wat ik mee moet nemen!).
Voor meer info zie : http://www.eindejaarsbeurs.nl/02/index.html
-----------------------------De 25e Filateliebeurs in Loosdrecht zal ook weer door ons bezocht worden. Ook hier vind u
meer info op het internet : http://www.filateliebeurs.nl
-----------------------------NOORD 2013, Is ook een leuke ééndaagse beurs waar wij in samenwerking met de
Duitslandclub en de mensen van de persoonlijke postzegels een tafel zullen bemensen. Zie
http://www.wbevenementen.eu/postzegelmanifestatie-noord-201-in-roden/ voor meer info.
-----------------------------Achterhoek 2013 Ook daar trachten wij met een info- en wervingstafel aanwezig te zijn. Bent
u in de gelegenheid om ons achter de tafel bij te staan dan kunt u zich bij ondergetekende of
bij Reinier Ruijs opgeven.
Voor meer info omtrent deze leuke beurs met tentoonstelling (w.o een aantal Scandinavische
inzendingen) kijkt u op : http://www.deglobe-achterhoek.nl/Achterhoek2013.htm
-----------------------------Voor al deze beurzen zijn helpers om de stand/tafel te bemannen welkom.
-----------------------------Ons lid Robert Fillips heeft zijn Åland - Spezial catalogus uitgebracht. Dit prima boekwerk is
voor onze leden te bestellen voor slechts 30 Euro inclusief verzendkosten. (Normaal 32,50
excl. porto).
Voor meer info zie : http://www.aland-spezial.de
Mocht u problemen hebben of het bestellen wil niet lukken kunt u mij altijd contacten.
Ook ik persoonlijk wens u allen Goede Feestdagen en een perfect maar vooral gezond 2013
toe.
Henk

-Regards
Henk P. Burgman (AIJP)
Auctioneer/P.R. Commissioner of:
-NFV "SKANDINAVIE"-

-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIAhttp://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.

