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In Memoriam 
Onlangs ontvielen ons de volgende leden: 
Teus Honkoop; Jarenlang het gezicht van de rondzendingen. Vele jaren was hij de 
rondzendcommissaris en bestierde het rondzend systeem op voortreffelijke wijze. 

Cees Nieuwland; Heeft jarenlang in het Noorderlicht geschreven over literatuur en was 
de man die begon met het inkopen van literatuur voor de leden. 

Beide heren waren Lid Van Verdienste. 

Ook via deze weg wens ik hun familie veel sterkte. 
 

 
Peer-Christian Ånensen: De redacteur van het Noorse bondsblad Norsk Filatelist 
Tidsskrift overleed op 53-jarige leeftijd. Hij was tevens één van de redacteuren van de 
bekende NORGESKATALOGEN. 
Hij was een groot filatelist die vele artikelen geschreven heeft met betrekking tot de 
Noorse filatelie. 
 

 
Door het overlijden van Peer-Christiaan Ånensen zal er zo als nu verwacht wordt dit jaar 
géén NORGESKATALOGEN verschijnen. Zodra dit zeker is zullen de leden die een 
exemplaar hebben besteld en betaald hebben hun geld retour krijgen. 
 

 
FACIT bestelling 
U heeft nog enkele dagen (t/m 17 augustus) om de FACIT te bestellen en te betalen. 
 Uiteraard mag/kan u ook andere catalogi bestellen. 
 Kijk op de website voor prijzen en details. 
 
http://www.nfvskandinavie.com/resources/PDF/nieuws_pdfs/catalogi_2015.pdf 
Ik mis nog een paar "vaste" bestellers, (misschien met vakantie?) dus plak ik er nog een 
paar dagen aan vast. Donderdag 21 augustus ga ik de catalogi bestellen.   
Wie daarna komt is helaas te laat!! 
 

 
Beurzen en evenementen 
Op 29 en 30 augustus zal er in Barneveld weer de grote HOLLANDFILA gehouden 
worden. 
Openingstijden: vrijdag, 29 augustus, 2014 - 10:00; 
zaterdag, 30 augustus, 2014 - 17:00 
Voor meer details zie: http://www.eindejaarsbeurs.nl/nl_hollandfila.html 

http://www.nfvskandinavie.com/resources/PDF/nieuws_pdfs/catalogi_2015.pdf
http://www.eindejaarsbeurs.nl/nl_hollandfila.html


Uiteraard is onze vereniging van de partij. Mocht u in de buurt zijn kom even gezellig 
langs. 
 

 
 
Houdt u ook nog een gaatje open voor de  
POSTEX? 
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 
De veilinglijst staat ondertussen op de site. Dus u kunt alvast gaan kijken. of er iets naar 
uw gading is. 
let u wel even op deze 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 
 
Ik zit er over te denken om de veilinglijst alleen nog maar op de website te plaatsen. Het 
drukken en mee versturen van de veilinglijst loopt aardig in de papieren en voor de 
vereniging is elke besparing meegenomen. Eventueel kan er voor niet computer 
bezitters iets geregeld worden. 
Graag hierover uw mening. Het liefst per e-mail zodat ik het e.e.a. kan bundelen. 

MOCHT U NIET OP DE BIJEENKOMST AANWEZIG KUNNEN ZIJN VERGEET DAN NIET 
UW BIEDBRIEFJE UITERLIJK DE ZATERDAG VOORAFGAAND AAN DE VEILING (13 
SEPTEMBER) AAN MIJ TOE TE ZENDEN!! 
 

 
Web-site 
Voor de website zoeken wij nog foto's die door onze leden gemaakt zijn met een 
Scandinavisch trekje. Dit kunnen vakantie foto's zijn maar ook iets anders is mogelijk, 
zolang er maar een Scandinavische relatie is. 

Ook zoeken wij nog leuke ervaringen of aparte dingen die u i.v.m. Scandinavië heeft 
meegemaakt met ons te delen. 
 
Hartelijke groet 

Henk P. Burgman 
 
Regards 
 
Henk P. Burgman (AIJP) 
Auctioneer/P.R. Commissioner of: 
-NFV "SKANDINAVIE"- 
-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 
http://www.nfvskandinavie.com 

http://www.postex.nl/
http://www.nfvskandinavie.com/


 
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.com 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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