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 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

INHOUD:
Facit
Veilinglijst

Facit
De nieuwe FACIT NORDEN 2019 Is verschenen en ik heb hem hier voor mij liggen.
Sinds een paar jaar is de Facit "opgebroken" in twee delen. Dit deel "NORDEN" genoemd behandeld
alle zegels t/m 1950 en geeft prijzen voor de hoofdnummers. Na 1951 word er gespecialiseerd en
worden er ook "varieties and specialities" vermeld.
Het eerste wat opvalt is dat het op perfect mooi wit en iets dikker papier is gedrukt dan wat we
gewend zijn. Dit komt de kwaliteit, niet alleen van de illustraties maar ook van de catalogus op zich,
ten goede. Vele extra nieuwtjes zijn ingevoerd. Niet alleen nieuwe onderwerpen maar ook zijn er nog
al wat correcties uitgevoerd. Nog niet alle "bugs" zijn er uit maar er word aan gewerkt. Met zo'n 950
pagina's kunnen we weer even vooruit.
In mijn optiek is dit een aanbevelenswaardige catalogus geworden.
Voor hen die deze catalogus hebben besteld het volgende: zij die hem niet komen ophalen kunnen
hem vanaf morgen bezorgd krijgen. Hij past niet door de brievenbus (gewicht 1,5 Kg) dus houd de
DHL bus in de gaten. Voor de anderen neem ik de catalogi mee naar de bijeenkomst in Amersfoort op
29 september.
Zij die nog niet betaal hebben verzoek ik het gewenste bedrag z.s.m. over te maken. Ik heb n.l. de
catalogi vooraf moeten betalen en ik mis nog wel een paar betalingen. Gaarne niet wachten tot 29
september want ook mijn bloedjes van kinderen moet ik te eten geven.
Gaarne het bedrag wat voor u geldt overmaken op : NL12INGB0005253615 - t.n.v. H.P. Burgman te
Amsterdam.
De Facit Classic Special 2019 zal gepubliceerd worden tijdens de grote STOCKHOLMIA 2019
tentoonstelling (eind mei - begin juni). Ik houd u op de hoogte!

Veilinglijst

De veilinglijst staat on-line op onze website en kan weer op vier verschillende manieren bekeken en
gedownload worden. Er komen nog een paar scans van enkele aparte stukjes op te staan en ook de
literatuurlijst zal visueel bijgewerkt worden. De correcties op de lijst kunt u hieronder vinden:


Kavel 277 moet zijn : Nr. 11-GB, zegel gedecentreerd, onleesbaar Nr. stempel.



Kavel 383 moet zijn : Nr. L 12-GB, (Portzegel) goed zegel, goed gecentreerd, met Var.
Missende parels links in rechter kroon. = AFA 11x.



Kavel 384 moet zijn : Nr. L 12-PL, (Portzegel) goed zegel, goed gecentreerd, met Var.
Missende parels links in rechter kroon. = AFA 11x.



Kavel 454 moet zijn : Nr. 25-PL, mooi zegel.



Kavel 455 moet zijn : Nr. 26-PL, mooi zegel.



Kavel 495 moet zijn : Pakke Porto Nr. P9-GB, net en fris zegel, goed gecentreerd met AVANE
Nr. 12 stempel in zwart!!!



Kavel 496 moet zijn : Pakke Porto Nr. P9-GB, net en fris zegel, goed gecentreerd met AVANE
13 stempel. + Variant "B" volgens T. Hjørne = witte stip tegen 1e K in Pakke.



Kavel 525 moet zijn : 3 gelopen rondzendboekjes IJsl/Grl/FØ, GB/PL. Restwaarde ± 230 €.



Kavel 532 : VERVALLEN!!!!!

U weet ondertussen wel dat ik alleen die literatuur meeneem die bij mij aangevraagd word.!!

Tot de 29e.
Groet en een goed weekend gewenst.

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

