
 

 

  
 
 
 
 
 
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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 Correcties het Noorderlicht. 

 Schriftelijke veiling 203/204 van 19 september. 

 Opgesplitste Michel catalogi. 
 
Correcties het Noorderlicht. 
In het zojuist verschenen Noorderlicht zijn twee kleine omissies te vinden: Uiteraard is de veilingdatum 19 
september en geen 29 september (Blz. 27) en op Blz. 29 is er een gedeelte van een zin weggevallen. Daar 
had, ongeveer, het volgende moeten staan.  "Op de website wordt na de veiling een lijst met onverkochte 
kavels geplaatst om laatbloeiers en vergeetachtigen alsnog in staat te stellen om onverkochte kavels aan 
te schaffen." 
------------- 
Schriftelijke veiling 203/204 van 19 september. 
Op de website zijn weer extra afbeeldingen geplaatst van kavels waarvan door leden een scan was 
aangevraagd. Tevens is de lijst met beboden kavels aangevuld en geactualiseerd. Ten overvloede vermeld ik 
nogmaals dat biedingen per email naar dit email adres moeten worden gezonden 
henk.burgman3@gmail.com 
------------- 
Opgesplitste Michel catalogi. 
Even ter herinnering: De Michel Europa catalogi is opgesplitst. Waren het voorheen 7 delen, nu zijn het 16 
delen geworden. Voor de Scandinavië verzamelaars houdt dat in dat in deel 10 de Scandinavische landen 
zonder Finland en gebieden plus Åland staan. Deze zegels zijn opgenomen in deel 11, het Baltische gebied. 

5 september 2020 

http://www.nfvskandinavie.com/


 

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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

Het noorderlicht boven IJsland 

 
Wolkenformatie boven IJsland 
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