
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.!! 

KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR DE MEEST ACTUELE NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN? 

 http://www.nfvskandinavie.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INHOUD: 

 Adverteerders 

 Veilinglijst 

 Boekbesprekingen 

 Leuke links 

 Verhuizing!!! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADVERTEERDERS 

Dames en heren, 

Het verschijnen van ons mooie kwartaalblad Het Noorderlicht wordt mede gesponsord door onze 

adverteerders. Dit zijn commerciële bedrijven die graag iets terug willen zien in de vorm van mensen 

die iets bij hen aanschaffen. Nu kan uiteraard niemand gedwongen worden om iets te kopen maar 

het bezoeken van een website van een adverteerder moet toch mogelijk zijn. Behalve tijd kost dat 

niets en als een adverteerder ziet dat er regelmatig vanuit Nederland hun site bezocht word dan zien 

zij dat hun advertentie in het Noorderlicht resultaat heeft. 

Help ons, en uiteraard ook u zelf, en bezoek van tijd tot tijd eens wat websites van onze 

adverteerders. 

En wie weet vind u iets naar uw gading!! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



VEILING EN VEILINGLIJST 

DE VEILINGLIJST STAAT ALWEER ENIGE TIJD ONLINE!!. 

De lijst staat in 4 verschillende downloadbare formaten op de veilingpagina. 

Mocht u problemen hebben met het openen/downloaden/printen van de lijst, laat het dan even 

weten. 

Hierbij correcties en aanvullingen op de veilinglijst. 

 Kavel 151=VERVALLEN 
Kavel  223 = Boekje H79 + H80! 

 Kavel 270 = Nr. 72-PL met privé opdruk 

 Kavel  274 = VERVALLEN 

 Kavel  419 = 267/272 

 Kavel  445 = 3x "Inkasserings-" i.p.v. 4x. 

 Kavel 567 = VERVALLEN 

 Kavel  646 = Noorwegen 

 Kavel 650 = Zweden 

 Kavel  651 = Zweden 

 Kavel 685 = Finland 

 Kavel 689 = Denemarken 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BOEKBESPREKINGEN 

Op onze website staan weer een aantal nieuwe boekbesprekingen en een 2-tal oudere artikelen die 

eerder in het Noorderlicht zijn verschenen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEUKE LINKS 

Op de site zijn ook allerlei leuke links te vinden, o.a. deze waarop ik door ons lid Jan Prygod werd 

geattendeerd. Dank Jan! 

http://www.filateli.info/ 

 

En voor de IJsland verzamelaars onder ons is deze ook wel interessant:  

http://www.rpsl.org.uk/documents/dlrc/Iceland/index.html?PageIndex=3#p=1 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

http://www.filateli.info/
http://www.rpsl.org.uk/documents/dlrc/Iceland/index.html?PageIndex=3#p=1


VERHUIZING!!! 

Ten overvloede>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Opgelet! 

Wijziging plaats van bijeenkomst 5 maart 2016 

 Geachte leden,  

 NFVS heeft vanaf 10 januari 2004 viermaal per jaar haar bijeenkomsten in de voortreffelijke Heren 

Sociëteit Amicitia gehad. Deze sociëteit in feite een gebouw uitsluitend voor leden. Leden mogen het 

bestuur vragen om introducees toe te laten. Een onzer leden, de overleden heer van Gulick, was lid 

van Amicitia en verzocht het bestuur ons viermaal per jaar daar de verenigingsbijeenkomst te 

houden. Dit werd in de ledenvergadering geaccepteerd. Een van de bestuursleden werd lid van NFVS 

zodat toen dhr. van Gulick overleed wij gebruik mochten maken van de sociëteit. 

De sociëteit is van de sociëteitsleden. Zij kunnen gebruik maken van de faciliteiten voor festiviteiten, 

jubileum, huwelijk e.d. Deze reserveringen hebben natuurlijk prioriteit op onze vereniging 

bijeenkomsten. Dit jaar vallen drie bijeenkomsten van 5 maart – jubileum van Amicitia zelf – 24 

september en 17 december samen met deze reserveringen. 

Wij moeten daarom incidenteel uitwijken naar een andere plaats. Na enig zoeken ook in Amersfoort 

hebben wij het Kerkcentrum de Bron, gelegen op het Vogelplein, bereid gevonden ons onderdak te 

verlenen. 

 De Bron is een prima locatie, makkelijk met openbaar 

 vervoer en auto te bereiken, parkeergelegenheid – gratis – voldoende. Adres: Vogelplein 1 3815GV 

Amersfoort. 

 Culinair is De Bron niet zoals Amicitia. Dit kerkcentrum is, zoals al deze locaties die door vrijwilligers 

wordt gediend, geen horeca instelling. U kunt de vrijwilligers helpen door uw gebruikte spullen even 

naar de keuken te brengen.  

  

De Bron biedt ons, bij individuele contante betaling: 

Koffie/thee geen cappuccino!)  €  1,00 

Frisdrank                                              € 1,30 / 1,80  

Bier of wijn                                          € 1,80 

Soep              € 1,60  

Pistolet ham of kaas                           € 2,25 voor 11.00 uur bestellen  

De datum voor september en december moet nader bepaald worden, afhankelijk van de 

beschikbaarheid van de accommodatie. 

Over september en december informeren wij u zo spoedig mogelijk. Wordt de verenigingsdag van 24 

september naar voren verplaatst, dan moet u rekenen op verzendkosten van catalogi, of afhalen bij 

de PR-commissaris Henk Burgman, op de Postex in Apeldoorn, of op de december verenigingsdag. 

4 juni zijn wij in AMICITIA! 



 Naar De Bron. 

 Auto. A28 (na of voor Hoevelaken), afslag 8 Stoutenburg, onderzijde afrit LINKS Hogeweg, aan de 

verkeerslichten rechtsaf (Ringweg Kruiskamp). Aan de volgende verkeerslichten rechts af (van 

Randwijklaan),rotonde rechtdoor, daarna 1e straat links (Wiekslag)  daarna 1e rechts Vogelplein  

links De Bron. Parkeren op het voorterrein. 

Openbaar vervoer. HEEN: Amersfoort Centrum NS. Stadszijde bus 6 richting, Rustenburg, iedere 15 

minuten. Uitstappen (ca 10 minuten) GANZENWEG. Op de bushalte de straat recht oversteken en 

linksaf, op het kruispunt oversteken en rechtsaf, van RANDWIJKLAAN (daar staat de Viking die wij als 

postzegelvelletje in 2013 hebben uitgegeven), rechtdoor en na 250 m is de Bron. 

TERUG: de bushalte, teruglopen naar de Viking, op de kruising recht oversteken en rechts is de 

bushalte, bij de stadsboerderij. 

 Vooraf aanmelden s.v.p. 

 Voor de keuken is het prettig als u voor 1 maart aan de secretaris een berichtje stuurt dat u komt.  

Ik reken op uw medewerking.        f.hertel@kpnmail.nl. 

 Vraag. 

In Almere is ook een prima locatie. Met de auto makkelijk bereikbaar en gratis parkeren, bus vanaf 

Almere Centrum NS stopt voor de deur. Winkel centrum om de hoek en cafetaria etc. Zelfde keuken 

als de Bron. Is Almere voor u een acceptabele plaats? Laat dat even weten. 

  

OBS! 

Wij parkeren al dertien jaar op het terrein van KWA in Amersfoort. Het parkeergeld stort KWA op een 

rekening van een charitatieve instelling. Het zou mooi zijn als wij dit kunnen voortzetten ook al 

parkeert u daar nu niet. 

 Graag tot 5 maart.                                                     

Christiaan Hertel 

Secretaris 

hertel01@kpnmail.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor een plattegrondje en een foto van het gebouw kunt u op de website terecht. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regards 

 

Henk P. Burgman (AIJP) 

P.R. Commissioner  



and auctioneer  

of: 

-NFV "SKANDINAVIE"- 

-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 

http://www.nfvskandinavie.nl 

 

Postaladdress: 

Spechtstraat 70 

NL-1021 VW Amsterdam 

NEDERLAND 

Tel: + 31 20 6329018 

henk.burgman@gmail.com 

Zie ook onze/See also our website: http://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. 

PLEASE USE STAMPS ON YOUR MAILINGS. THEY WILL BE USED FOR OUR YOUTH PROJECT!! 

http://www.nfvskandinavie.nl/

