
 

 

 
 
 
 
 
 
Beste mensen,  

Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd die zich 
hiervoor hebben opgegeven. 

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 nieuwsbrief ontvangen?  Stuur dan deze nieuwsbrief door en/of 
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, NIEUWE BOEKBESPREKINGEN EN 
MEDEDELINGEN? 

 http://www.nfvskandinavie.com 
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Finse online tentoonstelling. 
Schriftelijke veiling 19 september. 
Nieuwe catalogi. 
------------ 
Finse online tentoonstelling 
Op 15 en 16 augustus is er in Helsinki, Finland een tentoonstelling gehouden. Deze  SFEx2020 
tentoonstelling is vanwege het Corona gebeuren ook online te bekijken. Hier kunt u vele mooie en goede 
verzamelingen bekijken. 
https://www.filatelisti.fi/kokoelmat/sfex-2020-kokoelmat/ 
----------- 
Schriftelijke veiling 19 september. 
Vergeet u niet uw biedingen voor de schriftelijke veiling van 19 september op tijd in te sturen? 
 

LET OP! STUUR UW BIEDINGEN NAAR DIT EMAIL ADRES!    henk.burgman3@gmail.com 
 
Alle details zijn op de website, op de veilingpagina, na te lezen. 
Er is al op een aardig aantal kavels geboden. Op de veilingpagina is een overzicht te vinden van de kavels 
waarop geboden is. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Uiteraard ziet u alleen de beboden 
kavelnummers en niet de hoogte van het biedbedrag.  
Er zijn kavels waar meerdere malen op geboden is. Het bieden op inzet is uiteraard mogelijk maar de kans is 
groot dat u het begeerde kavel dan niet krijgt toegewezen.  
 

http://www.nfvskandinavie.com/
https://www.filatelisti.fi/kokoelmat/sfex-2020-kokoelmat/


 

Groet 
 
Henk P. Burgman 
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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

Eventuele verzoeken om extra scans van kavels zullen zo veel mogelijk en waar uitvoerbaar en praktisch 
gehonoreerd worden. 
------------ 
Nieuwe catalogi. 
AFA brengt alleen de Danmark catalogus uit. U kunt kiezen uit de gebonden uitgave (375 DKK) of met een 
spiraalrug (425 DKK). Dit zijn Deense winkelprijzen. 
 
Norgeskatalogen komt in de herfst van 2021 met een nieuwe uitgave. 
Norgeskatalogen Postal komt waarschijnlijk in december 2020. 
 
De Facit website vermeldt het volgende: 
The current publication schedule is: 

 FACIT Postal X - will be released at NORDIA 2020 in Malmö, 4 December 2020 (NB: new date) 
 FACIT Sverige 2021 - published at the end of November 2020 
 FACIT Special Classic 2022 - scheduled to be published in spring 2021 
 FACIT Norden 2022 - scheduled to be published in autumn 2021 

Facit heeft (nog) geen prijzen bekend gemaakt. 
 
Communicatie met de diverse uitgevers verloopt een beetje traag. 
Zodra ik meer weet qua prijzen en kortingen hoort u van mij. 
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