Beste mensen,

Dit bericht wordt aan alle leden 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INHOUD:



Veiling 200
IJslandse filatelistische dienst

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veiling 200
Het ei is gelegd.
Veiling 200 staat op de site!
Een bijzondere veiling. 1001 nieuwe kavels. Met een paar extra opties zoals twee secties met BOD
kavels en een selectieveiling waarin speciaal geselecteerde kavels voor lage inzetten zijn opgenomen.
Veel van deze 1001 kavels zullen, indien onverkocht, niet in een volgende veiling, tegen verlaagde
inzetten worden opgenomen.
Tevens kunt u ruim 150 kavels bewonderen die in kleur zijn opgenomen.
De webmasters en de veilingmeester hebben met behulp van een drietal grote inzenders dit
huzarenstukje klaargespeeld.
Wij hopen dat de leden dit op prijs stellen en dat veel kavels van eigenaar zullen wisselen.
Uiteraard hopen wij velen van u de 21e september in Amersfoort te mogen begroeten.
Kunt u niet?
Schriftelijke biedingen kunnen UITERLIJK de zaterdag voor de veiling = 14 september geplaatst
worden.

IJslandse filatelistische dienst
Hieronder nog twee links met betrekking tot het sluiten van de IJslandse filatelistische dienst.
https://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/2019/08/20/island-ab-2020-keine-briefmarkenmehr/
https://www.linns.com/news/world-stamps-postal-history/iceland-post-says-issuing-stamps-is-toocostly
Veel plezier.

Regards,
Henk P. Burgman (AIJP)
P.R. Commissioner and auctioneer
of:
-NFV "SKANDINAVIE"-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIAhttp://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.

