
 

 

 
 
 
 
 
 
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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INHOUD:   
Te koop! 

 Michel SKANDINAVIË 2021. Nieuw €45 incl. verzendkosten. 

 AFA DANMARK 2019 met spiraalrug, als nieuw € 30 incl. verzenkosten. 
Beide catalogi kunt u aanvragen bij de PR-Commissaris - henk.burgman@gmail.com.  
Wie het eerst komt het eerst haalt. 
 
De Nieuwe NORMA gratis!! 
Dit jaar zal er geen papieren Finse NORMA catalogus verschijnen. U kunt hem wel inzien en doorbladeren 
c.q. gebruiken. Downloaden kan niet! kijk op: https://kapylanmerkki.fi/norma/ 
NORDIA 2021 
 
In Finland is men druk bezig om de NORDIA van 2021 voor te bereiden. Deze jaarlijks terugkerende 
"Scandinavische" tentoonstelling staat gepland van 13 t/m 15 augustus 2021 en wel in Kuopio, Finland. 
Meer informatie kunt u vinden op 
https://www.postimerkkikerho.fi/nordia-2021/nordia-2021-english/exhibition 
 
Schriftelijke veiling 205. 
In deze schriftelijke veiling (einde biedperiode 19-12-2020 - einde naverkoop periode 10-01-2021) zijn 263 
kavels van eigenaar veranderd. Er waren 31 bieders en 8 mensen hebben van de naverkoop periode 
geprofiteerd. Het aantal verkochte kavels en de opbrengsten per kavel vielen in vergelijking tot de vorige 
twee schriftelijke veilingen enigszins tegen. 
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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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

Veilingen 2021. 
Gezien de bewerkelijkheid van een schriftelijke veiling heb ik, in samenspraak met het bestuur, besloten 
om in 2021 drie veilingen te organiseren. Dezen zullen aflopen op 24 april - 28 augustus en 18 december. 
Mochten we weer fysieke bijeenkomsten gaan houden, dan gaan we terug naar de al, eerder, besproken en 
gepubliceerde data. 
 
Kleine annonce! 
Gezocht/gevraagd: Materiaal, zegels, brieven etc. met betrekking tot de 1922 emissie van Fins-KARELIË. 
Reactie aan: hertel01@kpnmail.nl 
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