
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: 
--------------------------- 
Finse postwaardestukken 

Vooruitblik POSTEX 2014 

WEB-MASTER GEZOCHT 

Filateliebeurs 

Filamanifestatie 2014 

Brievenbeurs 2014 

Veiling 178 

Persoonlijke postzegels 

--------------------------- 
Ik heb via, via een verzameling Finse postwaardestukken gekregen. Deze verzameling in een album + een 

stapel losse stukken, is voor de liefhebber die bereid is om het te ruilen tegen materiaal van Denemarken, 

Groenland en Far Oer + Deens West Indië. Het is een redelijk uitgebreide verzameling met doubletten. 

Graag alleen serieuze reacties. 

--------------------------- 
Vooruitblik POSTEX 2014 
Alvast vooruitlopend even het volgende. 

Tijdens de POSTEX 2013 hebben wij ons jubileumjaar geopend met een grote propaganda 

tentoonstelling. 

Als afsluiting van ons jubileumjaar lijkt het mij een goed idee om op de POSTEX 2014 wederom een 

tentoonstelling te houden maar dan met verzamelingen die gejureerd worden. Het maakt niet uit in welke 

klasse dat zal zijn. Dit ligt geheel aan u de inzender. Als u nog nooit gejureerd hebt tentoongesteld is dit 

een mooie gelegenheid. Binnen onze vereniging zijn een aantal leden die regelmatig tentoonstellen en 

redelijk het klappen van de zweep onder de knie hebben. 

Heeft u interesse laat het mij dan a.u.b. zo snel mogelijk weten dit i.v.m. de sluitingstermijn van het 

aanvragen voor onze vereniging bij de organisatie. 

Zij die ik reeds persoonlijk heb benaderd hoeven niet meer te reageren. 

Ik hoop dat u mij en de vereniging positief verrast.   

--------------------------- 
WEB-MASTER GEZOCHT 
Het ziet er naar uit dat we geslaagd zijn in het aantrekken van een nieuwe Webmaster, of beter gezegd 

Webmasters. Alle plannen liggen op tafel en er word hard gewerkt om voorlopig de bestaande site in de 

running te houden en een nieuwe site te ontwikkelen. 

Ik houdt u op de hoogte!! 

--------------------------- 
Filateliebeurs 2014 
Zoals u waarschijnlijk al wel vernomen heeft wordt deze beurs dit jaar gehouden op zaterdag 1 en zondag 

2 februari in DUDOK-ARENA op het Arenapark in Hilversum. 

Openingstijden: 

zaterdag 1 februari van 10:00 tot 17:00 uur 
zondag 2 februari van 10:00 tot 16:30 uur 
Uiteraard zullen wij als vereniging ook hier aanwezig zijn. 



Voor meer info zie : http://www.filateliebeurs.nl/ 
--------------------------- 
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/ 
--------------------------- 
Veiling 178 
Deze veiling is op een haar na gevild en bevat weer veel leuke en goede items. Dit keer zal het een 

kleinere veiling zijn daar we de hele dag (15 maart) moeten feestvieren vanwege ons 50 jarig jubileum. 

Heeft u zich al opgegeven voor deze dag?? 

Zo niet gaarne zo snel mogelijk doen bij de secretaris. 

--------------------------- 
Persoonlijke postzegels 

Er is nog een beperkte voorraad van de persoonlijke postzegel voor handen. 
Bestellen bij de secretaris. 

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!  

=============== 

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.  

Geen virus gevonden 
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