
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: 
--------------------------- 
FACIT bestelling 
Beurzen en evenementen 
Veilinglijst 
Web-site 
--------------------------- 
 

FACIT bestelling 
De bestelde Facit en Michel catalogi zijn binnen. De boeken die op tijd betaald zijn 
en opgestuurd moeten worden gaan vandaag op de bus. De rest kan zaterdag 
tijdens de bijeenkomst op gehaald worden. 
De bestelde AFA catalogi heb ik helaas nog niet binnen maar die hoop ik ook 
vandaag of morgen binnen te krijgen. 
 
--------------------------- 
Beurzen en evenementen 
De POSTEX is nog maar een maandje van ons verwijderd. 
Vergeet niet om deze dagen langs te komen en onze afsluitingstentoonstelling te 
komen bewonderen. 
Op 17, 18 en 19 oktober bent u allen welkom in Apeldoorn alwaar onze vereniging 
zijn jubileumjaar afsluit met een 50 tal kaders gejureerde tentoonstelling met 
verzamelingen van een aantal van onze leden. 
Meer details zie: www.postex.nl 
 
--------------------------- 
Veilinglijst 
Op dit moment zijn er geen andere dan deze, reeds eerder vermelde, correcties. 
Kavel 335 = PL i.p.v. PF 
Kavel 539 = inzet 2,50 i.p.v. 2,35 
Kavel 550 = 2012 i.p.v. 2011 
Kavel 637 = ZW + NOR i.p.v. ZW + DK 
Kavel 654 = vervallen 
 
--------------------------- 
Web-site 
Kijk ook eens op onze website. Er wordt nog hard gewerkt om het e.e.a. aan te vullen 
en up-to-date te houden. 
Groeten en tot a.s. zaterdag 
 op onze bijeenkomst in Amersfoort. 
 

http://www.postex.nl/

