
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: 

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

Afscheid van Ela en Paul 

Nieuwe catalogi 

----------------------------- 
Aanstaande vrijdag 5 Juli bent u allen uitgenodigd om Ela en Paul, de mensen die ons tijdens 

onze bijeenkomsten in Amicitia, Amersfoort, op een voortreffelijke manier hebben verzorgd 

en verwend, te bedanken en te fêteren.  

Zij hebben er mede toe bijgedragen dat onze bijeenkomsten druk bezocht werden. Hun 

inspanningen om ons, tijden het postzegelen, van een natje en een droogje te voorzien mogen 

nu op een andere manier gewaardeerd worden. 

Van 16.00 tot 19.00 bent u welkom op de afscheidsreceptie in Sociëteit Amicitia te 

Amersfoort. 

Ik hoop velen van u daar te mogen begroeten en Ela en Paul succes te wensen in hun verdere 

carrière. 

Societeit Amicitia, Prins Hendriklaan 15, 3818 HK, Amersfoort. 

----------------------------- 
Denkt u er aan 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. Na-bestellingen zullen, 

vanwege de extra porto kosten 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. Dar staat een aparte rubriek met boekbesprekingen. De 

meeste boeken zijn nog wel verkrijgbaar en ook deze kan ik over het algemeen voor u 

bestellen bij de uitgevers. 

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

 

--  

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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