
 

 

 
 
 
 
 
 
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 

 

 
  

Nieuwsbrief NFVSkandinavië                                                                                    
 

 

Door een communicatie fout bij de Bron in Amersfoort kan onze bijeenkomst helaas niet op 10 september 
plaatsvinden. Wij hebben moeten uitwijken naar 3 september - dus een week eerder. 
 
De veilinglijsten voor de 2011e veiling staan online. https://www.nfvskandinavie.com/veiling.php 
Uiteraard staan ook weer veel illustraties op de site. Deze kunt u in de PDF versie ook individueel aanklikken 
en bekijken. Schriftelijke biedingen s.v.p. niet later dan 28 augustus insturen. 
U kunt uw wensen doorgeven aan de veilingmeester via dit e-mailadres henk.burgman3@gmail.com. 
Uiteraard kan dat ook per snailmail. 
 
Mochten er correcties nodig zijn dan zullen dezen ook op de site geplaatst worden. 
Bij vragen over de veiling altijd/alleen het voornoemde e-mail adres gebruiken. 

++++++++++++++++ 
The auction lists for auction 2011 are online. https://www.nfvskandinavie.com/veiling.php 
Of course there are also many illustrations on the site. In the PDF version you can also click and view them 
individually. Please send in your written bids no later than August 28th. 
You can send your wishes to the auctioneer via this e-mail address henk.burgman3@gmail.com.  
Of course you can also send them by snail mail. 
 
If corrections are necessary, these will also be placed on the site. 
For questions about the auction always/only use the above e-mail address. 
 

     

18 Augustus 2022 

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. 

 
 
 
 

 
 
  

 

 
============ 

Houdt u er rekening mee dat binnenkort de nieuwe catalogi weer kunnen worden besteld? 
Ik heb nog niet alle informatie binnen maar hier zijn wat indicaties. 
Michel Skandinavien - Winkelprijs € 59 - Ledenprijs ± € 50. 
Michel Finnland und Balticum - Winkelprijs € 59 - Ledenprijs ± € 50. 
AFA Denmark - Winkelprijs DKK 395 - Ledenprijs ± € 42. Ditmaal met afbeeldingen van veel nieuwe 
plaatfouten. 
Facit zal in november alleen de SVERIGE 2023 publiceren. De Classic komt in het voorjaar van 2024. 
FACIT History & Index 1948-2022 Winkelprijs SEK 400 = ± € 40 - Ledenprijs ± € 35. 
Alle prijzen zijn bij benadering en exclusief verzendkosten. 
De door mij te bestellen aantallen bepalen mede te verkrijgen korting én de portokosten. 
 
Wist u dat u de Finse NORMA 2022 gratis kan gebruiken op -  https://kapylanmerkki.fi/norma/ 
 

Kavels in de komende veiling 
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