
Beste mensen, 

 

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.!! 

 

Bezoek de websites van onze adverteerders! 

KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN? 

http://www.nfvskandinavie.com 

 

Inhoud 

o Correcties veilinglijst  194 

Correcties veiling 194 

          Kavel 203 = 76-85 en 87 GB (86 ontbreekt) 

          Kavel 259 = vervallen 

          Kavel 442 = vervallen 

          Kavel 467 = PL i.p.v. GB 

          Kavel 551 moet zijn : Nr. 240 op nette frisse brief van TVØROYRI 18-11-1992 naar TÓRSHAVN. 

          Kavel 580 = Insteekkaartje met 5 zegels 2x FDC en 2 postfrisse Pzb's. 

          Kavel 627 = 4x rondzendboekje.... 

          Kavel 635 = Åland 

          Kavel 636 = Åland 

          Kavel 637 = Åland 

          Kavel 638 = Åland 

          Kavel 639 = Åland 

          Kavel 640 = Åland 

          Kavel 641 = Åland 

          Kavel 642 = Åland 

          Kavel 650 = Denemarken - Insteekboekje met plukje zegels-PF..... 

          Kavel 732 = vervallen 

          Kavel 734 = Groenland 

          Kavel 735 = Groenland 

          Kavel 736 = IJsland 

          Kavel 752 = vervallen 

Mocht u interesse hebben in boeken of catalogi laat mij dan weten welke kavels ik mee moet nemen. 

Schriftelijk bieden???  U heeft nog t/m woensdag 28 februari de tijd. Tot zaterdag 3 maart! 

 

Groet,  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 
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