Nieuwsbrief NFV Skandinavië 29 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
----------------------------Behalve onderstaande boeken blijkt de nieuwste uitgave van de Deense
PERFINKATALOG uitgekomen te zijn. Ook dit boek is op de NORDIA
tentoonstelling te koop. Prijs is bij mij niet precies bekend maar zal rond
de 350 DKK komen te liggen. Dit is ± 47,00 Euro.
Als er liefhebbers voor dit boek zijn dan verzoek ik u zsm contact met mij
op te nemen en het gevraagde bedrag zsm over te maken op mijn
rekening 5253615. Of het om een losbladig boek gaat weet ik niet en
indien dit het geval is bestaat de mogelijkheid dat alleen de inhoud
aangeschaft kan worden, maar zekerheid heb ik hieromtrent nog niet.
====================
De bespreking van het nieuwe handboek betreffende de jusqu´à stempels is op onze website te vinden en is ook bij mij te bestellen.
http://www.nfvskandinavie.nl/BoekbSC12.htm

====================
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.
De AFA JULEKATALOG is zéér in trek. Van deze éénmalige catalogus
heb ik al vele bestellingen afgeleverd. Ik hoorde van de uitgever dat het
einde van de voorraad in zicht is. Mocht u toch nog een exemplaar willen
aanschaffen moet u dat nu doen. Voor onze leden kan ik deze nog
leveren voor 50 Euro. In de reguliere handel is dit boek beduidend
duurder.
Bel of mail mij even dan weet ik waar ik aan toe ben.
Eventuele prijsverschillen zullen we bij aflevering rechttrekken.
Groet
Henk
-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.

