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FACIT en andere CATALOGI bestellen 
 
Alle gegevens omtrent het bestellen van de diverse catalogi vindt u op Bladzijde 32 van 
Het NOORDERLICHT van Juni (Nr. 203)  
 

 
E-mail adressen 
 
Ik heb de gehele lijst met e-mail adressen doorgelopen en hier en daar wat correcties 
doorgevoerd. Mocht u in uw aanhef, naam en/of e-mail adressering iets veranderd 
willen hebben laat het mij dan s.v.p even weten. 
 

 
Correcties veiling 183 
 
De volgende correcties zijn van toepassing op de 183e veiling :  
 
Kavel 190:  IJsland  Moet zijn : Facit 256/259-PF, Cat. W. = 2000 : Inzet =  25,00
Kavel 323:  Norwegen  Moet zijn : Facit 154-GB 
Kavel 380:  Zweden  Moet zijn : Facit 56vm³,  Cat. W. = 2000 
Kavel 414:  Zweden  Moet zijn : Facit 146-E-GB,  Cat. W. = 350 : Inzet =  8,50
Kavel 417:  Zweden    Moet zijn : Facit 151cbz-GB Cat. W. = 500 : Inzet =  12,50
Kavel 499:  Zweden  Moet zijn : Facit 471/475-PF in paren 
Kavel 636 :  Leest als :  Lindner FDC albumpje met diverse oude kaarten, FDC's  

en covers met speciale afstempelingen (60+ stuks)  
meest Zweden. 

 
Zoals nu wel bij eenieder bekend zal zijn, worden er geen veilinglijsten meer met het 
Noorderlicht verstuurd. De lijst is via de website : http://www.nfvskandinavie.com 
te bekijken, te downloaden en uit te printen. Mocht u toch een papieren lijst willen 
hebben maakt u dan 2,50 Euro over op : NL12INGB0005253615 t.n.v. H.P. Burgman en 
vermeld het veilingnummer waar het om gaat. Deze bestelling én betaling moet de 
zaterdag voorafgaand aan de veiling bij mij binnen zijn!! 
 
Vergeet u ook niet uw schriftelijke biedingen op tijd aan mij toe te sturen? 
 
henk.burgman@gmail.com 

http://www.nfvskandinavie.com/
mailto:henk.burgman@gmail.com


 

 

 
Hollandfila 
 
Vrijdag 5 en Zaterdag 6 juni 
 
Ook dit jaar zullen wij op deze mooie beurs aanwezig zijn met een infostand. Meer 
informatie vindt u op : http://www.eindejaarsbeurs.nl/nl_hollandfila.html 
 

 
Groningen 100 
 
Ook warm aanbevolen is de "Nationale postzegeltentoonstelling Groningen 100", 
alwaar de vereniging van plan is om met een informatiestand aanwezig te zijn 
 
Deze beurs wordt op 5 en 6 september gehouden in sportcentrum de Hullen in Roden. 
Dit is de enige tentoonstelling dit jaar waarbij er in de 1e klasse tentoongesteld kan 
worden. 
 
Ik heb begrepen dat enkele van onze leden daar hun verzameling tentoonstellen 
een extra reden om deze beurs/tentoonstelling te bezoeken. 
 
Voor onze stand vragen wij mensen die in de buurt wonen en bereid zijn om 
tijdens deze twee dagen enkele uurtjes op de stand te willen staan. 
Voor meer informatie : http://www.pvgroningen100.nl/ 
 

 
POSTEX 2015 
 
Vanwege de zéér magere belangstelling zullen wij dit jaar géén gezamenlijke 
tentoonstelling hebben tijdens de POSTEX 2015. 
Uiteraard zullen wij er wel met een info-stand aanwezig zijn. 
 

 
Dit was het weer voor deze keer. 

 

Ik hoop velen van u zaterdag 6 juni op onze bijeenkomst te kunnen begroeten. 
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