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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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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veilinglijsten.
Wilt u een papieren veilinglijst per post thuisgestuurd krijgen? Maak dan s.v.p. € 17,50 over op IBAN Nr.
NL12INGB0005253615 - t.n.v. H.P. Burgman te Amsterdam. Dan krijgt u alle lijsten voor 2021 thuisgestuurd.
Juni bijeenkomst verschoven.
De juni bijeenkomst is verschoven van 12 juni naar 19 juni. Dit i.v.m. een COVID-19 vaccinatieronde van de
GGD van Amersfoort.
Data bijeenkomsten 2022.
Voor 2022 hebben we de volgende data vastgelegd: 12 maart - 11 juni - 10 september - 10 december.
Jaarverslag 2020.
Het jaarverslag over het jaar 2020 is verschenen en kan worden gelezen en gedownload vanaf de website.

Digitale filatelie. https://ohvz.nl/digitale-filatelie/
Een, voor elke filatelist, zeer lezenswaardig stuk. Geschreven naar aanleiding van het 110 jarig jubileum van
de Haarlemse postzegelvereniging "Op Hoop van Zegels".
Hier ook nog een link naar een alleraardigste podcast over postzegels van Maarten van Rossum.
Warm aanbevolen!
https://podcastluisteren.nl/ep/Maarten-van-Rossem-De-Podcast-27Postzegels?fbclid=IwAR0CCS99A_4El3PHI9bjgDAN4dg_jHB1vcZFrYO8lPTWnuYc7olRPMAMbJ8
Op de site van de vereniging Volkel/Uden e.o. kunt u diverse leuke verzamelingen online bewonderen.
https://www.pzv-volkel-uden.com/expositie
Ook op - https://www.boekenland.com/ - zijn een aantal mooie verzamelingen te bewonderen.
Het 6e Finse Katern.
Dankzij de vele overweldigende reacties (sic!) na het afsluiten van zijn 5 katernen tellende reeks over de
Finse langlopende zegels, is Chris Hertel uit arren moede zelf maar aan een 6e katern begonnen. Hierin
komen de volgende onderwerpen aan bod.
 Busvrachtpostzegels (Pakketpost) 1949-1981.
 Veldpost 1941-1983.
 Aunus 1919, vervalsingen bij de vleet.
 Oost-Karelië.
 Karelië 1922 en 1941-1942 met de ongelooflijke hoeveelheid vervalsingen.
 Vrijstaat Nordingermanland 1920, ook met vervalsingen.
Mocht u literatuur, lectuur, kennis, details, scans en/of zegels en brieven tot uw beschikking hebben dan
zou Chris u zéér erkentelijk zijn om daarvan kennis te mogen nemen. - hertel01@kpnmail.nl -.
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Zie ook onze/See also our website: www.nfvskandinavie.com voor
meer informatie en nieuwe boeken!
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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.

