
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 

--------------------------- 

 

INHOUD: 

*  Verdwenen kavel 

*  Michel Noord Europa catalogus 

*  POSTEX 2019 

---------------------------  

Verdwenen kavel  

Het is droevig om vast te stellen dat er bij ons een lid is die het verschil tussen mijn en dijn niet kent  

of het in ieder geval niet zo nauw neemt of iets zijn of iemand anders eigendom is. 

 

Zoals U eerder in de voorgaande nieuwsbrieven heeft kunnen lezen is er na de jubileumveiling van 21 

september een kavel blijkbaar in de verkeerde map terecht gekomen. Het gaat hier om kavel 

nummer 812 : Nor - Nr. 432 op gelopen prentbriefkaart van Spitsbergen - Longyearbyen 7-7-1959 

naar Zwitserland. 

 

Mocht u dit kavel alsnog tegen komen dan kunt u het aan mij toesturen en dan zorg ik dat het bij de 

rechtmatige eigenaar komt. 

---------------------------  

Michel Noord Europa catalogus 

Ik kreeg te horen dat de MICHEL Noord Europa catalogus op 24 oktober beschikbaar zal zijn. 

Winkelprijs in Duitsland is € 74,--. 



Voor leden zal de prijs rond de € 63,-- liggen indien opgehaald. Per post thuis gestuurd (binnen NL) 

zal dat rond de € 69,-- zijn.  

 

Mocht u interesse hebben in een nieuw exemplaar van deze voortreffelijke catalogus kunt u het 

bedrag dat bij uw wens past overmaken op NL12INGB0005253615 - t.n.v. H.P. Burgman te 

Amsterdam. Doet u dit dan wel zo spoedig mogelijk. 

Als u al besteld heeft hoeft dat uiteraard niet nog een keer. 

Voor meer informatie over deze catalogus zie de bijlage. 

---------------------------  

POSTEX 2019 

Voor elke postzegelverzamelaar wat wils. 

 

Stichting Postex organiseert i.s.m. de Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen (GSE), een 

samenwerkingsverband van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF), de 

Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) en PostNL, dit jaar voor de twintigste  maal 

de nationale Postzegelshow POSTEX 2019.  

 

Een groots filatelistisch evenement voor de verzamelaar en het hele gezin. Met een actief kijk-doe- 

programma met onder andere: 

Jeugdfilatelie, handelarenstands, PostNL, Dag van de Postzegel, promotiestands van gespecialiseerde 

filatelisten verenigingen, tentoonstelling, postzegelbergen, gratis taxaties van verzamelingen en losse 

postzegels en nog veel meer.  

LET OP: Postex 2019 is op de volgende data:  

• Vrijdag 1 November 2019  

• Zaterdag 2 November 2019 

• Zondag 3 November 2019 

 

Openingstijden: 

vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur 

zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 

zondag van 11.00 tot 16.00 uur. 

• Toegangsprijs bedraagt € 5,00 per persoon. 

De jeugd t/m 17 jaar heeft gratis toegang. 

Op vertoon van de ledenpas van de KNBF wordt een korting verleend van € 1,00.  

Locatie : Omnisport - Voorwaarts 55 - Apeldoorn, 7321 MA  

EN.... Gratis parkeren!! 

 



Ik wil u deze beurs warm aanbevelen.  

Er valt weer genoeg te snuffelen (handelaren) en te zien (tentoonstelling). 

Prettig weekend 

-- 

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. 

 

 

http://www.nfvskandinavie.com/
mailto:henk.burgman@gmail.com
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Northern Europe 2019/2020 (EC 5) 
104th Edition, in colour 

A Philatelic Journey through Europe  
Volume 5: Northern Europe  

 2019/2020 Northern Europe (EC 5) 

104th Edition, in colour  
1152 pages 
155 mm x 230 mm, hardcover with book marker  
On sale: 24 October 2019 

Retail price [GE]: € 74.00 
ISBN: 978-3-95402-295-3 

Price of e-book in our online library: € 49.00 
ISBN: 978-3-95402-991-4 

All issues are selected, arranged and numbered in a complex research 
and editing process conducted by MICHEL. 

Contents Denmark (including Faroe Islands and Greenland), Estonia, Finland (including 
Aland), Iceland, Karelia, Latvia, Lithuania, Central Lithuania, North Ingerman-
land, Norway and Sweden. 

Details  Completely revised edition 

 Numerous price increases regarding stamps issued by Denmark, the Faroe 
Islands as well as Estonian, Icelandic, Norwegian and Swedish issues from 
the early days and the years around the turn of the millennium  

 Lots of additional information for collectors 

 All novelties up to MICHEL Rundschau No. 10/2019 have been catalogued  

 Approx. 12,000 pictures and about 62,500 price quotations 

 

Scandinavian issues have always been popular collection items. They stand 
out for their clean-cut designs and present attractive motifs typically found in 
these countries, depicting landscapes, mythological themes or domestic wild-
life. 

The whimbrel, MiNo. 1043, for instance, is not a rare bird in Iceland yet a guest 
you rarely see in Germany while it passes over German territory periodically on 
its way to the South. For that reason spotting it is a special event for German 
ornithologists. 

The stamp of 2003 that features the characteristic inhabitants of the tidelands 
can be spotted much more easily, its number of issues being 100,000 – even 
when the market conditions change, which has led to a slightly higher appraisal 
found in this new reference book. 

Find out all the details of the new MICHEL by visiting 
www.briefmarken.de/michelshop/en/literature/europe/northern-europe-2019-2020-ec-5 

 

Iceland MiNo. 1043  


