
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: 
----------------------------- 
Nieuwe catalogi 
Veiling materiaal 
Wie o Wie 

HOLLANDFILA 

Vraag en aanbod 

----------------------------- 
Zoals u in de bijsluiter, die bij het laatste NOORDERLICHT zat, heeft kunnen lezen is 
het weer tijd om de nieuwe catalogi te bestellen. 
Zowel de Facit special 2014 als de Norgeskatalogen en de Michel Nord Europa 
kan ik voor u bestellen. 
De catalogi moeten vóór 17 Augustus besteld en betaald zijn. Nabestellingen zullen, 
vanwege de extra porto kosten veel duurder uitvallen. 
Mocht u andere catalogi en/of handboeken willen aanschaffen,zoals de Deense 
perfin catalogus of de AFA Scandinavië kerstzegel (Jule) catalogus, of wat dan 
ook, kunt u altijd bij mij informeren. 
Ik heb veel contacten in deze "branche" en kan meestal wel een weg vinden om iets 
te verkrijgen. 
Kijkt u ook eens op onze website. Daar staat een aparte rubriek met 
boekbesprekingen. De meeste boeken zijn nog wel verkrijgbaar en ook voor deze 
kan ik voor u bemiddelen bij de uitgevers. 
U heeft dus nog een 5-tal dagen om uw bestelling/betaling in te voeren c.q. 
door te geven!!!! 
U kunt het e.e.a. nog eens nalezen op onze website bij de rubriek Nieuw. Kijk dan 
naar datum 11 mei en klik op "Mededeling". 
 

----------------------------- 
Eventueel nieuw materiaal voor de volgende veiling kunt u zaterdag 21 september 
bij mij inleveren of vóór die tijd aan mij opsturen. Vergeet er niet even een lijstje met 
inhoud en uw naam, adres tel. nr. en/of e-mail adres en giro/bank nummer bij te 
sluiten. 
------------------------------ 
Wie o Wie heeft er op de laatste bijeenkomst een groen stockboek met gebruikte 
Zweedse doubletten voor de veiling ingeleverd? 
------------------------------ 



Op 6 en 7 september zal in de Veluwehal te Barneveld wederom de bekende beurs 
HOLLANDFILA gehouden worden. Een goede opening van het nieuwe seizoen. 
Onze vereniging heeft daar zoals gewoonlijk weer een stand en u bent allen welkom. 
Meer info op de website www.eindejaarsbeurs.nl 
------------------------------ 
Vraag en aanbod 

Op onze website is een nieuwe rubriek geplaatst: Vraag en Aanbod  

Op deze pagina proberen wij vraag en aanbod van zaken betreffende 
Scandinavische postzegels en postwaardestukken voor leden van onze vereniging 
bij elkaar te brengen. U kunt een vraag of aanbod voor deze pagina opsturen naar 
jma.baas@quicknet.nl. Wij publiceren hier alleen een e-mailadres waarmee u zelf 
contact moet opnemen. De vereniging is niet aansprakelijk voor het onderlinge 
contact en het resultaat hiervan en bemiddelt niet over de gevraagde of aangeboden 
zaken. Geef even een seintje als de vraag of het aanbod niet langer van belang is. 

U mag maximaal drie annonces op de lijst hebben staan met 1 item als onderwerp 
per annonce. Dit om te voorkomen dat men hele manco- en verkooplijsten gaat 
plaatsen. 

Nogmaals: Dit is een service voor onze leden en de vereniging is niet aansprakelijk 
voor dingen die fout gaan en of teleurstellingen.  

Het risico ligt geheel bij u zelf. Op het moment dat u een annonce plaatst en/of 
reageert op een geplaatste annonce gaat u akkoord met dit risico beding. 

Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen:  henk.burgman@gmail.com 

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!  
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=============== 

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.  

 


