
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 nieuwsbrief ontvangen?  Stuur dan deze nieuwsbrief door en/of 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, NIEUWE BOEKBESPREKINGEN EN 

MEDEDELINGEN? 

 

 http://www.nfvskandinavie.com 

 

VERGEET U UW CONTRIBUTIE VOOR 2020 NIET TE BETALEN? 

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

INHOUD: 

 Correcties veiling 201 

 Bestellen NORGEKATALOGEN 

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

Correcties veiling 201  

 

Kavel 162 : Nr. 274 moet zijn : Nr. 274/279. 

Kavel 367 : Nr. 269BL-PF moet zijn : Nr. 269B-GB, mooi en fris zegel. 

Kavel 431 : Nr. 12 : Inzet moet zijn € 7,-- 

Kavel 434 : Moet zin Nr. 11/14 PL/ZG. 

Kavel 705 = VERVALLEN!! 

 

Mocht u bepaalde kavels willen zien laat het mij dan weten dan kan ik een scan van het betreffende 

kavel maken en deze op de website laten plaatsen. 

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

 

 

 

 



Bestellen NORGEKATALOGEN  

 

Als ik goed ben ingelicht is eindelijk de nieuwe NORGESKATALOGEN 2020 verschenen. Ik weet niet of 

we korting kunnen krijgen maar de winkelprijs in Noorwegen is NOK 425,- (€ 43,-) , daar komen nog 

verzendkosten bovenop. 

 

Mocht u geïnteresseerd zijn laat het mij dan s.v.p. zo snel mogelijk weten.  

 

Groeten, 

Henk 

--  

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. 

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

