
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, BOEKBESPREKINGEN EN 
MEDEDELINGEN? 

 http://www.nfvskandinavie.com 

 

INHOUD: 

 NAVERKOPEN VAN VEILING 192 

 POSTEX 2017 

 NORDIA 2017 

 

NAVERKOPEN VAN VEILING 192 

Op de website kunt u de resultatenlijst van veiling 192 inzien. Onverkochte kavels zijn nog 
beschikbaar tegen inzet + gebruikelijke kosten tot maandag 9 oktober 2017. Let op: wie het 
eerst komt, het eerst maalt! 
 

 
POSTEX 2017 
Tijdens de POSTEX 2016 ( 20, 21 en 22 oktober 2017 ) zal de NFV SKANDINAVIË weer 
aanwezig zijn met een informatie stand. Voor deze dagen kunnen wij nog wat vrijwilligers 
gebruiken om de stand te bemensen. Komt u ook? En kunt een uurtje tijd aan de stand 
besteden? Neem dan s.v.p. contact op met onze commissaris evenementen de Hr. R Ruijs - 
e-mail : reinierruijs@planet.nl 
 
Wist u dat er een Zweedse handelaar aanwezig zal zijn tijdens deze POSTEX? Het is de firma 
ATLAS FRIMÄRKEN Deze firma heeft zeer veel Scandinavisch materiaal maar is bovendien 
gespecialiseerd in Zweedse postzegelboekjes. Misschien een goed moment om uw lang 
gezochte manco's te vinden. 
 

http://www.nfvskandinavie.com/
http://planet.nl/


 
NORDIA 2017 
 
Zoals u allen weet zal dit jaar de NORDIA 2017 in Vejle, Denemarken gehouden worden. 
Een van de zwaartepunten qua exposities zal Deens West Indië zijn.   
 
In 1917 werd het bestuur over deze eilanden, die ook een behoorlijk stukje Nederlandse 
geschiedenis met zich meedragen, overgedragen aan de Verenigde Staten van Amerika. 
Veel Deens West Indies materiaal dat te zien zal zijn, komt uit archieven en verzamelingen, 
die nooit eerder te zien zijn geweest. Dus twijfelt u nog om te gaan dan is dit misschien een 
goede reden om deze happening te bezoeken. 
 
Tot ziens in Vejle! 
 
Dat was het voor dit keer. 

Dank en 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 

 
 

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
http://www.nfvskandinavie.com/

