
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.!! 
--------------------------- 
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Bijeenkomst en veiling nr. 178 
 
Op zaterdag vieren wij, zoals u allen behoort te weten, het 50 jarig jubileum van onze 
vereniging. Diverse "aparte dingen" zullen er plaatsvinden die dag. 
U heeft allen een programma thuis gestuurd gekregen waarin u het e.e.a. kunt nalezen. 
Volgt u vooral de parkeer instructies op. 
Tijdens de veiling zullen er een aantal zaken verloot worden die u een voordeeltje kunnen 
opleveren. Na de veiling zal er een verloting plaatsvinden van een aardig aantal filatelistische 
zaken. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn en heeft u niet gereserveerd voor de lunch, vergeet u 
dan niet om tijdig uw schriftelijke biedingen aan mij te zenden . Dit kan per gewone (snail-
mail) als wel d.m.v. een simpele e-mail gebeuren. De verloting van de prijsjes tijdens de 
veiling is ook van toepassing op de schriftelijke bieders en hun biedingen. 
Mocht u materiaal hebben voor de nieuwe, juni, veiling neemt u dat dan s.v.p. zaterdag mee 
of stuur het z.s.m. naar mij toe. Voor de 179e veiling heb ik (te) zéér weinig materiaal.  
--------------------------- 
Jubileum 2014 foto's maken????? 
Ik hoop dat er een paar mensen zijn die tijdens de jubileumbijeenkomst foto's willen maken 
en deze ter beschikking stellen zodat ze op de website geplaatst kunnen worden. 



--------------------------- 
Vakantie kiekjes 
Over foto's gesproken: Als er leden zijn die mooie vakantie kiekjes hebben van een reis naar 
een van de Scandinavische landen, kunnen ook deze op de web-site geplaatst worden. Wij 
willen namelijk een aparte "page" aanmaken waar onze leden dit soort plaatjes, met of 
zonder commentaar, kunnen tonen. Dat is weer eens iets anders dan altijd maar weer die 
postzegels! 
--------------------------- 
Nieuwe website 
Wij hopen de nieuwe website vóór de jubileumdag in de lucht te krijgen. 
Beide webmasters, Rieneke en John Kuin, werken zich het schompes om dit gerealiseerd te 
krijgen. We willen in ieder geval proberen om tijdens de jubileumdag het e.e.a. voor u te 
visualiseren d.m.v. het tonen van de site op minimaal een laptop. Dan kunt u kennismaken 
met dit nieuwe gebeuren en alvast zien wat er op staat en waar wij naar toe willen werken. 
--------------------------- 
Filamanifestatie 2014 
Op 12 en 13 april te Wijk aan Zee zal dit grote Noord-Hollandse evenement gehouden 
worden.   
Openingstijden: 
zaterdag 12 april van 10:00 tot 17:00 uur 
zondag 13 april van 10:00 tot 16:00 uur 
Voor meer info zie : www.http://filamanifestatie.nl/ 
--------------------------- 
Brievenbeurs 2014 
Dit jaarlijks terug kerend evenement zal op vrijdag 18 en zaterdag 19 april gehouden 
worden. 
Openingstijden: 
zaterdag 18 april van 10:30 tot 17:00 uur 
zondag 19 april van 10:00 tot 16:00 uur 
Voor meer info zie : http://www.brievenbeurs.com/ 
--------------------------- 
Vooruitblik POSTEX 2014 
Zoals het er nu voorstaat zullen wij tijdens de POSTEX 2014 een 40-tal kaders verzorgen met 
verzamelingen in diverse tentoonstellingsklassen. Dus mét jurering. 
Alvast een wekend om vrij te houden. Ik houd u van de ontwikkelingen op de hoogte. 
--------------------------- 
Persoonlijke postzegels 
Er is nog een beperkte voorraad van de persoonlijke postzegel voor handen. 
Bestellen bij de secretaris. 
--------------------------- 
Oude Bulletins van zweden vanaf 3/2010 
Als er leden zijn die van de Zweedse postadministratie oudere informatie bulletins hebben 
liggen, houd ik mij ten zeerste aanbevolen. 
Alle bulletins van vóór 1970 en uit de periode na bulletin 3/2010 mis ik in mijn verzameling. 
mocht u nog iets hebben liggen dan houd ik mij aanbevolen. 
Ook van andere Scandinavische postadministraties mis ik nog wat oudere informatie folders. 
--------------------------- 
Het is niet allemaal jubel en jolijt. 

http://filamanifestatie.nl/
http://www.brievenbeurs.com/


Vandaag was ik op de crematie van ons gewaardeerd lid Ron Versteyne uit Purmerend. 
Een markant mens is na een kort maar hevig ziekbed uit dit leven gestapt. Samen met 
pakweg 200 vrienden en familieleden, waarvan velen uit het filatelistische wereldje, heb ik 
op mijn eigen manier afscheid genomen tijdens zijn crematie. 
Ook door middel van dit medium wens ik zijn vrouw Marjan en verdere familie, namens het 
bestuur en leden, alle sterkte om dit verlies te kunnen en mogen verwerken. 
 

Dit was het weer voor deze keer. 

Groet 

Henk P. Burgman 
--  
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! 

http://www.nfvskandinavie.nl/
tel:%2B%2031%2020%206329018
mailto:henk.burgman@gmail.com
http://www.nfvskandinavie.nl/

