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Nieuwe catalogi 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bijna alle nieuwe catalogi die opgestuurd moesten worden zijn de deur uit. een enkel lid heeft 
zijn bestelling nog niet betaald. Herkent u zich hier in en u heeft géén e-mail van mij 
daaromtrent gehad, neem dan even contact met mij op. Mocht u nog niet betaald hebben 
doet u dat dan s.v.p. zo snel mogelijk. Om het e.e.a. te bespoedigen en ik niet van alle 
uitgaven tijdig de ledenprijs wist, zijn er nog al wat boeken door mij vooruit betaald. Dus 
betaal s.v.p. uw bestelde boeken dan kan ik ook weer schoon schip maken. 
 
Om een inzicht te geven in de complexiteit van een bestel operatie hierbij wat gegevens. Er 
zijn ruim 80 boeken/catalogi besteld. Dit had een totaal gewicht van pakweg 150 Kg. In totaal 
zijn er zo een 25 pakketjes met een of meerdere boeken verzonden. Hiervoor moest de auto 
een 10-tal malen ingeschakeld worden om het e.e.a. naar het verzendkantoor te vervoeren. 
 
Ik schat dat er door de leden een kortingsvoordeel van pakweg 700 € is genoten. Het aantal 
uren dat er door mij is ingestoken houdt ik lekker voor mij zelf, maar naam van mij aan dat het 
e.e.a. niet op een regenachtige zondag middag is verwerkt. 

Mocht u nog een AFA Special (77 €), een Facit Postal (45 €) of een exemplaar van het boek 
Danske Forsendelser (25 €) willen hebben?! Door een communicatiefoutje heb ik nog een 
enkel exemplaar ter beschikking. Neem snel contact op want weg is weg. 
 
De genoemde prijzen zijn afhaal prijzen, dus exclusief verzendkosten. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bijeenkomst 12 december 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Onze volgende bijeenkomst zal plaats vinden op 12 december in Amicitia. De vaste bezoekers 
weten dit te vinden. Mocht u nooit geweest zijn zou ik u willen uitnodigen om nu toch eens 
langs te komen. 
Behalve contacten met gelijkgestemde verzamelaars kunt u ook aan onze veiling deelnemen. 
De veilinglijst op onze web-site te zien. U kunt hem downloaden en uitprinten zodat u al wat 
thuiswerk kunt doen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Correcties veilinglijst 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De veilinglijst staat alweer een paar dagen op de site. Er zijn echter enige correcties te 
melden. Zie hieronder. 
Kavel 069 = PL i.p.v. PF 
Kavel 089 = VERVALLEN 
Kavel 250 = VERVALLEN 
Kavel 461 = VERVALLEN 
Kavel 501 = VERVALLEN 
  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Postzegel en muntenbeurs in Apeldoorn 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In 2015 wordt de beurs nog gehouden op 19 december. 
In 2016 wordt de beurs gehouden op 16 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 17 
september, 15 oktober, 19 november en 17 december. 
 
De locatie is wijkcentrum Het Bolwerk te Apeldoorn. De beurs is geopend van 10:00 tot 16:00 
uur, de toegang is gratis en het parkeren is ook gratis.  
 
Onze vereniging is daar niet aanwezig. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eindejaarsbeurs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Op dinsdag 29 en woensdag 30 december 2015 wordt in De Veluwehal te Barneveld de 
volgende Eindejaarsbeurs georganiseerd met postzegels, munten en ansichtkaarten. De beurs 
is dinsdag geopend van 10:00 tot 17:00 uur, woensdag geopend van 10:00 tot 16:00 uur, de 
entree bedraagt € 3 per persoon per dag. Jeugd tot 17 jaar gratis. 
 
Uiteraard is onze vereniging ook daar weer met een promotiestand aanwezig. Mocht u in de 
buurt zijn kom dan even langs voor een babbel. 

Tot ziens!! 
 
--  
Regards 
 
Henk P. Burgman (AIJP) 
P.R. Commissioner  
and auctioneer  
of: 
-NFV "SKANDINAVIE"- -DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 
http://www.nfvskandinavie.nl 
 
Postal address: 
Spechtstraat 70 
NL-1021 VW Amsterdam 
NEDERLAND 
Tel: + 31 20 6329018 
Mail: henk.burgman@gmail.com 
 
Zie ook onze/See also our website: www.nfvskandinavie.nl 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. 
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