
Nieuwsbrief NFV Skandinavië 27 oktober 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: 

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

 

Boeken en catalogi 

 

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

 

Tijdens de NORDIA 2012, 1e weekend van november, in Roskilde, Denemarken is er 

de mogelijkheid om de 6 delen betreffende de Deense ovaal-zegels (Danmarks 

Tofarvede Frimærker 1870 - 1905) voor een afbraak prijs te kopen. 900 DKK 

(Normaal 2000 DKK) dit is ongeveer 125 Euro. 

Dit is HET handboek voor de verzamelaar die deze zegels gespecialiseerd verzamelt 

of wil gaan verzamelen. 

Mochten er mensen zijn die een set (6 boeken) willen aanschaffen is dit een 

uitgelezen kans!! 

 

Ik ga naar de NORDIA en kan eventueel een set voor u meenemen. 

Neem even contact met mij op dan hoort u meer. 

 

Mochten er nog mensen een nieuwe FACIT, NORGESKATALOGEN of een AFA 

catalogus willen hebben. Ook die kan ik voor u meenemen. 

 

Bel of mail mij even dan weet ik waar ik aan toe ben. 

 

Groet 

 



Henk 

--  

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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