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
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veilinglijst en Correcties Veilinglijst
Na weer eens veel ellende met mijn computer staat de nieuwe veilinglijst dan eindelijk op de
website. De eerste 124 kavels zijn allemaal JULE-zegels. Deze kavels worden één keer aangeboden.
De inzender betaalt alle kosten. Voor de koper komen er dus geen commissie- en kavelkosten bij. Het
bedrag dat u biedt is dus ook het bedrag dat u betaalt.!!
Geen veiling zonder correcties, helaas.
Hierbij dus toch weer een paar correcties :
Kavel 791 = VERVALLEN (dubbele omschrijving van kavel 790)
Kavel 798 = Facit 2012
Meerdere verrassingen zijn niet uitgesloten!!!!!!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuwe prijslijst DK Perfin catalogus
Voor de verzamelaars van de Deense firma perforaties even het volgende:
op 1 november is er een nieuwe en aangepaste prijslijst verschenen die past in en behoort bij de
"Katalog over Danske Firmaperforeringer".

Ik heb er een 4-tal van binnen gekregen. De prijslijst voor 1 aanvulling bedraagt; 5,- €. Excl.
verzendkosten. Wie o wie? Wees er snel bij want op = op. Ik kan nieuwe bestellen maar die zullen
duurder zijn vanwege de verzendkosten. Mail mij op : henk.burgman@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eindejaarsbeurs
Op donderdag 28 en vrijdag 29 december 2017 wordt in De Veluwehal te Barneveld de volgende
Eindejaarsbeurs georganiseerd met postzegels, munten en ansichtkaarten. De beurs is donderdag
geopend van 10:00 tot 17:00 uur, vrijdag geopend van 10:00 tot 16:00 uur, de entree bedraagt € 3
per persoon per dag. Jeugd tot 17 jaar gratis.
Uiteraard is de vereniging daar weer van de partij.
Meer info vindt u op :
http://www.eindejaarsbeurs.nl/nl_eindejaarsbeurs.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van Christiaan Hertel, secretaris.
Beste katern FINLAND gebruikers en geïnteresseerden,
Deel III, 1954-197 is moeilijker dan ik dacht. Het schiet maar niet op. Wat ik nu heb, neem ik op de
verenigingsdag van 9 december mee.
De fotogalerij van alle papier fosforescenties (12 foto’s, foto galerij) is nog niet helemaal naar mijn
zin. Het heeft mij toch wel een lieve duit gekost en ik vraag me af of ik dit wel als zodanig voor een
ieder toegankelijk zal publiceren.
Een goede afdruk moet op fotopapier en kost toch wel iets en dat kan ik zelf niet. Dus als bijlage?
Ik gebruik zelf vaak kaartjes met een unieke postzegel met de desbetreffende kenmerken. Vooral de
H2, H6 etc. en de SLP groep is moeilijk. Weet u ‘blauwachtig wit en witachtig blauw…. Enz.
Hoe uitgebreid moet dit deel worden? Splitsen in twee delen, een meer algemeen, een meer
gedetailleerd.
Graag suggesties (en hulp?).
De emissies 1954-1974 (1984) hebben veel buitenissigheden en ik ontdek steeds meer.
Wilt u alvast verder? Koop dan het onderstaande boekje. (of als u Fins kunt lezen het Finse
Handboek).
Die Finnischen Dauermarken von 1963 und 1975 mit Löwen-, Wappen- und Bildmotiven
bij Forschungsgemeinschaft Nordische Staaten E.V.
www.nordische-staaten.de – info@nordische-staaten.de kosten 9 + 3,70 euro.
Als meerdere leden daarin geïnteresseerd zijn dan kan ik deze wellicht collectief bestellen. Ik neem
het boekje 9 december mee naar Amersfoort.

Graag opgave via e-post.
De afbeeldingen in het boekje hoop ik van FNS te mogen overnemen. Dit scheelt mij een hoop werk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijsluiter
U heeft bij het jongste nummer van ons NOORDERLICHT een bijsluiter meegekregen. Belangrijk
betreffende het voorzitterschap en de contributie.!
Leest u deze s.v.p. goed door.!!!

Dit was het weer voor vandaag.
Groet,
Henk P. Burgman
-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

