
Beste mensen, 

Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd die zich hiervoor 

hebben opgegeven. 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.!! 

Bezoek de websites van onze adverteerders!!!! 

KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN? 

http://www.nfvskandinavie.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INHOUD: 

 FACIT nieuws 

 Leuke links 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FACIT nieuws 

De Facit Norden 2019 heeft de volgende nieuwigheden: 

ZWEDEN: 

 Enkelfrankeringen (inclusief de boekjeszegels en dito paren) op brieven, kaarten en drukwerk 

verzendingen vanaf 1951. 

 Overzicht met herinneringszegels. 

 Overzicht van alle zelfklevende zegels op brief. 

 

NOORWEGEN: 

Een overzicht met de zelfklevende rolzegels die vanaf 2007 verschenen. 

 

GROENLAND: 

Een overzicht met de gebruikte code nummers van de Groenlandse frankeermachines. 

Deze Facit (Norden 2019) zal eind augustus tijdens de MALMEX 2018 tentoonstelling gepubliceerd 

worden.  

Kijkt u ook op onze website? Daar staat deze informatie samen met de advertentie van de Facit 

catalogus. Kijk bij nieuws van 3 juli daar kunt u doorklikken naar een aparte bladzijde met 

bovenstaande info.  Onder het nieuws van 26 mei staat een link naar de bestelprocedure en de 

prijzen van de diverse nieuwe catalogi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

Nog meer FACIT nieuws  

De FACIT Special Classic 2019 zal niet eerder dan eind mei 2019 verschijnen en wel tijdens de 

Stockholmia 2019 tentoonstelling!!  

Dit houdt dus in dat er dit jaar (2018) GÉÉN Facit Special Classic zal verschijnen. Zij die al besteld 

hebben zal ik het reeds betaalde bedrag terugstorten. 

Ik houd u op de hoogte omtrent verdere verwikkelingen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Leuke links 

Hierbij nog drie leuke/interessante links: 

 https://samfundet-sverige-faroarna.se/ 

 http://www.stockholmia2019.se// 

 https://www.malmex2018.se/sv-SE 

Dat was het voor deze keer. 

Een goede zomer gewenst met veel vakantie plezier. 

 

Regards, 

Henk P. Burgman (AIJP) 

P.R. Commissioner and auctioneer  

of: 

-NFV "SKANDINAVIE"- 

-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 

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. 

https://samfundet-sverige-faroarna.se/
http://www.stockholmia2019.se/
https://www.malmex2018.se/sv-SE

