Beste mensen,
Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd waarvan het
e-mail adres bij mij bekend is.
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.!!
KIJKT U OOK OP ONZE WEBSITE VOOR ACTUELE NIEUWTJES EN MEDEDELINGEN?
http://www.nfvskandinavie.com of http://www.nfvskandinavie.nl
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIJEENKOMST 5 MAART
De eerste bijeenkomst in De Bron, kunnen we, terugkijkend qua locatie, geslaagd noemen.
Het is een mooie locatie met zeer veel daglicht dus ideaal voor de postzegelverzamelaar. De
verkrijgbare versnaperingen zijn prima en de bediening is vriendelijk.
De Bron ligt wat minder goed bereikbaar dan Amicitia, maar is in mijn optiek, een prima
vervangende gelegenheid als we niet in Amicitia terecht kunnen.
Op de website kunt u een kort verslag vinden en een aangepaste routebeschrijving (foutje,
bedankt!). http://www.nfvskandinavie.com/bijeenkomsten.php
De volgende bijeenkomst is gepland op 4 juni en in onze vertrouwde omgeving in Sociëteit
AMICITIA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTATEN- EN NAVERKOOPLIJST
Op de site staat ook de resultaten- en naverkooplijst van veiling 186.
http://www.nfvskandinavie.com/resources/PDF/opbrengstlijsten/Opbrengstlijst_186.pdf
Mocht u wat gemist hebben, u kunt nog tot 20 maart onverkochte kavels aanschaffen tegen
de gewone veilingvoorwaarden. WIE HET EERST KOMT HET EERST MAALT!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indrðí Pálsson
Normaal gesproken maak ik geen reclame voor veilingen, maar ik wil een uitzondering
maken. Op 19 maart zal er bij het Zweedse veilinghuis Postiljonen een uitzonderlijke IJsland
verzameling geveild worden. Het is de verzameling van voornoemde heer. Ik heb het
genoegen gehad om hem een paar keer te ontmoeten en heb in het verleden delen van zijn
verzameling mogen bewonderen.
De kavels zijn te zien op de website van Postiljonen : http://www.postiljonen.se/211.pdf.
Het is altijd jammer dat dit soort grote verzamelingen opgedeeld worden. Hierdoor gaat
vaak veel kennis verloren of wordt versnipperd. Echter, het is ook goed dat dit materiaal
weer op de "open" markt terecht komt.
Daar dit een unieke verzameling is, heeft Postiljonen besloten om deze hele verzameling te
bundelen en als boek uit te geven. Zij zijn hierin niet de eerste, maar het is wel de eerste
maal dat er een IJsland verzameling op deze wijze voor de liefhebber geopenbaard wordt.
Voor meer informatie betreffende de veiling en het boek kunt u terecht op de website van
Postiljonen : http://www.postiljonen.se/.
Hier kunt u ook de voorafgaande "gewone" veiling bekijken. Misschien zit er nog iets van uw
gading bij.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HERHAALDE OPROEP
Nieuw op de website : UW VERZAMELING.
Op de website willen wij een nieuw onderdeel lanceren. Wij stellen onze leden in de
gelegenheid om hun verzameling online te tonen.
Op dit moment weten wij dat er een paar leden een 4-tal verzamelingen online laten zien.
Een soort van virtuele tentoonstelling dus. Deze 4 verzamelingen zijn te zien via de site van
Exponet. Wij hebben de brutaliteit genomen om van deze 4 verzamelingen een link op onze
site te zetten.
Misschien zijn er meer leden die hun verzameling op een soortgelijke wijze zouden willen
laten zien aan geïnteresseerden. Dit hoeft niet via Exponet te gaan, maar kan waarschijnlijk

ook rechtstreeks via onze site lopen. Wij zijn dit nog aan het bezien. Kijkt u er eens naar en
laat ons weten wat u er van vindt. Misschien heeft u ook wel een verzameling die u op deze
wijze "wereldkundig" wilt maken.
Ondanks verschillende positieve geluiden en reacties hebben wij helaas, tot op heden,
geen enkele verzameling aangeboden gekregen.
Mocht u iets willen laten zien, maar u weet niet hoe of wat, neem dan even contact met mij
op. Kijkt u eens op : http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1147&lng=EN
Daar ziet u mijn verzameling (Gullfoss) zodat u een idee krijgt hoe het er uit kan zien.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POSTEX 2016
Tijdens POSTEX 2016 (14, 15 en 16 oktober 2016 ) zal NFV SKANDINAVIË weer aanwezig zijn
met een informatie stand. Voor deze dagen kunnen wij nog wat vrijwilligers gebruiken om
de stand te bemensen.
Verder kreeg ik van een tweetal leden de vraag of wij weer een gezamenlijke inzending voor
deze tentoonstelling verzorgen. Als er belangstelling is om gezamenlijk een aantal kaders te
vullen, al dan niet gejureerd, dan hoor ik dat graag zo spoedig mogelijk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danske Forsendelser 1875 – 2015
Onder deze titel is alweer de 5e aangevulde, gecorrigeerde en uitgebreide uitgave van het
"Groot Deense Tarievenboek" verschenen. De laatste uitgave liep tot aan de tarieven in
2003. In deze nieuwe uitgave vinden we niet alleen de aangevulde tarieven tot 2015, maar
ook zijn er vele aanvullingen en correcties doorgevoerd door het hele tijdsgebied heen.
Voor de verzamelaar van Deense postzegels, brieven en tarieven en achtergronden van de
vele verzendmogelijkheden is dit een onmisbaar boekje.
Voor meer info mail naar : henk.burgman@gmail.com
Ik heb nog een enkel exemplaar liggen à € 25,- excl. porto- en verzendkosten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FÆRØER
Van de uitgave van de Færøer met als onderwerp het VOC-schip ‘de Westerbeek’ heb ik nog
enkele covers (à € 5,75 excl. verzendkosten) met daarop het blokje of de serie mét de
handtekening van de ontwerper.

Ook heb ik nog een enkele losse serie of blokje zonder handtekening (€ 5,-). Voor de echte
liefhebber heb ik ook nog een speciale map waarin de serie, het blokje en een gesigneerde
cover zit + een extra boekje met uitleg in het Nederlands en alle achtergronden van de
schipbreuk op de Færøer. Dit mapje kost € 16,- excl. verzendkosten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dat was het weer voor deze keer.
Groet,
Henk P. Burgman
---Regards,
Henk P. Burgman (AIJP)
P.R. Commissioner and auctioneer of:
-NFV "SKANDINAVIE"-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIAhttp://www.nfvskandinavie.nl
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.nl 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.

