AALSMEER
Provincie Noord-Holland
AALSMEER

Groote Bloemententoonstelling 1928

TBBS 0001
VDW 66

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van dinsdag 17 april 1928 tot en met zaterdag 21 april 1928.
AALSMEER

Groote Bloemententoonstelling 1930

TBBS 0002
VDW 88

Afdruk in blauw

Gebruiksperiode van dinsdag 1 april 1930 tot en met zaterdag 5 april 1930.
AALSMEER

Bloemententoonstelling 1937

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van januari 1937: Aalsmeer. Een
persbericht van 28.12.36 vermeldt: Op de bloemententoonstelling van 6 t.m. 11 Januari 1937 in het
gebouw van de Coop. Veilingsvereeniging te Aalsmeer te houden, zal gelegenheid bestaan tot het
koopen van postwaarden enz. De stukken, gepost op de tentoonstelling, zullen van een afdruk van
een bijzonderen dagteekeningstempel worden voorzien. Wij danken den heer Kirchner voor
toezending van dezen stempel, rechts een bloemstengel en 5-regelige tekst BLOEMENTEN- /
TOONSTELLING / -6 JAN. 1937 / AALSMEER / LENTE IN JANUARI.
TBBS 0003v
TBBS 0003z
VDW 177

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van woensdag 6 januari 1937 tot en met dinsdag 12 januari 1937.
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ALKMAAR
Provincie Noord-Holland
ALKMAAR
TBBS 0004
VDW 127

Lilliput Schaefer’s Sprookjesstad 1933
Afdruk in violet

De afdruk links in zwart is een proefafdruk.
Gebruiksperiode van donderdag 29 juni 1933 tot en met zondag 2 juli 1933.
ALKMAAR Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1962
Dienstorder No H.151bis van 22 maart 1962: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren /
gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" zullen in de na genoemde
plaatsen gedurende de daarachter vermelde tijdvakken tijdelijke bijkantoren worden gevestigd:
Weert
van 6 april tot en met 14 april;
Axel
van 19 april tot en met 23 april;
Oss
van 27 april tot en met 5 mei;
Schoonhoven
van 14 mei tot en met 18 mei;
Alkmaar
van 28 mei tot en met 2 juni;
Vlaardingen
van 8 juni tot en met 16 juni;
Zaandam
van 25 juni tot en met 30 juni;
Alphen aan de Rijn van 9 juli tot en met 14 juli.
2. De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt.
Tevens is dagtekeningstempel VELDPOST 27 gebruikt.
TBBS 0005
VDW 633e

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 28 mei 1962 tot en met zaterdag 2 juni 1962.
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ALMELO
Provincie Overijssel
ALMELO Leger- en Luchtmachttentoonstelling ‘Paraat’ 1959
Dienstorder No H.179 van 26 maart 1959: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor /
gelegenheidsstempel.
1. Van 3 april t/m 24 juni a.s. zal in de na genoemde plaatsen gedurende de daarachter vermelde
tijdvakken de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" worden gehouden:
Almelo
van 3 april t/m 11 april,
Drachten
van 17 april t/m 23 april,
Hoogeveen
van 30 april t/m 9 mei,
Heerenveen
van 15 mei t/m 19 mei,
Veendam
van 23 mei t/m 30 mei,
Assen
van 6 juni t/m 13 juni,
Harlingen
van 19 juni t/m 24 juni.
2. Ter gelegenheid hiervan zal in genoemde plaatsen een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien. Voor de aangetekende
stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt.
Tevens is dagtekeningstempel VELDPOST 24 gebruikt.
TBBS 0006
VDW 556a

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 3 april 1959 tot en met zaterdag 11 april 1959.

ALPHEN AAN DEN RIJN
Provincie Zuid-Holland
ALPHEN AAN DEN RIJN

Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1962

Dienstorder No H.151bis van 22 maart 1962: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren /
gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" zullen in de na genoemde
plaatsen gedurende de daarachter vermelde tijdvakken tijdelijke bijkantoren worden gevestigd:
Weert
van 6 april tot en met 14 april;
Axel
van 19 april tot en met 23 april;
Oss
van 27 april tot en met 5 mei;
Schoonhoven
van 14 mei tot en met 18 mei;
Alkmaar
van 28 mei tot en met 2 juni;
Vlaardingen
van 8 juni tot en met 16 juni;
Zaandam
van 25 juni tot en met 30 juni;
Alphen aan de Rijn van 9 juli tot en met 14 juli.
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2. De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt.
TBBS 0007
VDW 633h

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 9 juli 1962 tot en met zaterdag 14 juli 1962.

AMERSFOORT
Provincie Utrecht
AMERSFOORT V.A.R.A. Zomerfeest 1934
Mededeling in het juli nummer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie: Bijzonder
poststempel.op het V.A.R.A.-zomerfeest. De correspondentie, welke ter post bezorgd werd tijdens het
zomerfeest van de V.A.R.A. te Amersfoort op I Juli j.l. is van een afdruk van een bijzonder stempel
voorzien. Wij danken dr. Benders voor de toezending van dezen stempel in rooden inkt.
TBBS 0008
VDW 146

Afdruk in roodviolet

Gebruiksdatum zondag 1 juli 1934.
AMERSFOORT

V.A.R.A. Zomerfeest 1936

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1936: Amersfoort. De
correspondentie welke ter post werd bezorgd in de brievenbus, geplaatst op het terrein van het Varazomerfeest op 5 Juli 1936 te Birkhoven, werd van een afdruk van een bijzonder stempel voorzien. Het
stempel is geheel identiek met dat van 1934, alleen is in de vlag de datum 1 Juli nu vervangen door 5
Juli en de inkt violet in plaats van rood.
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TBBS 0009
VDW 168

Afdruk in violet

Gebruiksdatum zondag 5 juli 1936.
AMERSFOORT ‘De Waarheid’ Zomerfeest 1947
Dienstorder No H.482 van 27 augustus 1947: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor.
1. Ter gelegenheid van een door het dagblad "de Waarheid" te organiseren Zomerfeest op Birkhoven
bij Amersfoort, zal aldaar op 7 September a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
2. Op dit bijkantoor kunnen alleen gewone stukken ter post worden bezorgd; zij zullen van een afdruk
van een bijzondere stempel worden voorzien.
TBBS 0010v
TBBS 0010z
VDW 301

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zondag 7 september 1947.
AMERSFOORT

700 Jaar Amersfoort

Filatelisten vereniging ´Amersfoort´ Nationale Ruildag 27 juni 1959: 700 jaar Amersfoort.
TBBS 0010A
VDW --

Afdruk in zwart
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APELDOORN
Provincie Gelderland
APELDOORN
TBBS 0253
VDW 131

Berg en Bosch N.C.R.V. Radio Landdag 1933
Afdruk in violet

Gebruiksdatum donderdag 27 juli 1933
APELDOORN Bloemententoonstelling 1948
Dienstorder No H.487 van 14 juli 1948: Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van de Bloemententoonstelling, welke van 5 Juli tot 21 Augustus 1948 in Berg en
Bosch te Apeldoorn wordt gehouden, is aldaar een tijdelijk bijkantoor gevestigd, waar gewone
stukken ter post kunnen worden bezorgd.
2. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Tevens werden de dagtekeningstempels APELDOORN 5 en APELDOORN 11 gebruikt.
TBBS 0254
VDW 322

Afdruk in violet
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Gebruiksperiode van maandag 5 juli 1948 tot en met zaterdag 21 augustus 1948.
APELDOORN Vierdaagse te Apeldoorn 1962
Dienstorder No H.347 van 5 juli 1962: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de Vierdaagse van de Nederlandsche Wandelsport Bond te Apeldoorn zal
van 24 t.e.m. 27 juli a.s. in café-restaurant "La Bordelaise" te Apeldoorn een brievenbus worden
geplaatst.
2. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel
worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel APELDOORN 5 gebruikt.
TBBS 0255v
TBBS 0255z
VDW 649

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 24 juli 1962 tot en met vrijdag 27 juli 1962.
APELDOORN

Vierdaagse te Apeldoorn 1963

Dienstorder No H.337 van 4 juli 1963: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de vierdaagse van de Nederlandsche Wandelsport Bond te Apeldoorn zal van
22 t.e.m. 26 juli a.s. in het hotel-café-restaurant "La Bordelaise" te Apeldoorn een brievenbus
worden geplaatst.
2. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel
worden voorzien.
Tevens werden de dagtekeningstempels APELDOORN 5 en APELDOORN 14 gebruikt.
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TBBS 0256
VDW 683

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 22 juli 1963 tot en met vrijdag 26 juli 1963.
APELDOORN

Vierdaagse te Apeldoorn 1964

Dienstorder No H.356 van 2 juli 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel (Vierdaagse).
1. Ter gelegenheid van de VIERDAAGSE van de Nederlandsche Wandelsport Bond, welke van 21
t.e.m. 24 juli a.s. te Apeldoorn zal worden gehouden, zal in de Eurobeurs te Apeldoorn, in welk
gebouw de deelnemers zich zullen moeten afmelden, tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2. De in deze brievenbus ter postbezorgde stukken, welke uitsluitend met één of meer Zomerzegels
1964 zijn gefrankeerd, zullen op het post- en telegraafkantoor Apeldoorn van een afdruk van een
bijzonder stempel worden voorzien.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken, welke eveneens uitsluitend met één of meer
Zomerzegels 1964 moeten zijn gefrankeerd, behoren te worden gesloten in een gefrankeerde
omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het post- en telegraafkantoor Apeldoorn.
Het verdient aanbeveling op de omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING" te stellen.
Dienstorder No H.386 van 16 juli 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel.
In aansluiting op het gestelde in do. 356/1964 wordt medegedeeld, dat, hoewel in de Eurobeurs te
Apeldoorn Zomerzegels 1964 zullen worden verkocht, in verband met gebleken bezwaren is besloten
ook de stukken, welke niet van één of meer Zomerzegels 1964 zijn voorzien van een afdruk van het
bijzondere stempel te voorzien.
Tevens werden de dagtekeningstempels APELDOORN 5 en APELDOORN 6 gebruikt.
TBBS 0257
VDW 713

Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van dinsdag 21 juli 1964 tot en met vrijdag 24 juli 1964.
APELDOORN Dag van de Postzegel 1969
Dienstorder No H.565bis van 25 september 1969: Gebruik bijzondere poststempel "Dag van de
Postzegel 1969".
1. Ter gelegenheid van de "Dag van de Postzegel 1969" zal op 11 oktober a.s. tijdelijk een
brievenbus worden geplaatst te:
Amsterdam
in het Van Nispenhuis, Stadhouderskade 45;
Apeldoorn
in de Orpheus Schouwburg, Churchillplein 1;
Assen
in het Wilco-centrum, Rembrandtlaan 9a;
Enschede
in restaurant Het Volkspark,Parkweg;
Haarlem
in de aula van de A. H. Gerhardschool, Zijlvest 25a;
Kerkrade
in de Roda-hal, Europaplein;
Leeuwarden
in achterzaal De Klanderij,Zuiderplein 33;
Middelburg
in restaurant De Brasserie, Langedelft 10;
Rotterdam
in het districtspostkantoor, Coolsingel;
Utrecht
in de Hojelkazeme, Croeselaan 96.
2. De in bedoelde brievenbussen ter postbezorgde poststukken, welke moeten zijn geadresseerd en
voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels zullen door middel van een
zogenoemde degelpers worden voorzien van een afdruk van een bijzondere poststempel alsmede
van een afdruk van een dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor. Van deze
stukken kan geen aantekening worden verkregen.
In verband met de machinale stempeling moet de frankering van deze stukken geschieden in de
rechterbovenhoek van de adreszijde," hiervoor staat een rechthoekig vlak van maximum 12 cm
breedte en 5 cm hoogte ter beschikking, gemeten vanuit de rechterbovenhoek van het poststuk.
3. In de bijzondere poststempel wordt een afbeelding opgenomen van het "Paalhuis" te Amsterdam;
de tekst luidt: Dag van de Postzegel 1969. Deze bijzondere poststempel is voor alle plaatsen
identiek.
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1
genoemde postkantoren.
5. De ter stempeling toe te zenden stukken, die aan de in punt 2 hier voren genoemde voorwaarden
moeten voldoen, behoren in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht
aan de directeur van de in punt 1 vermelde postkantoren; op de omslag moet duidelijk worden
vermeld: BIJZONDERE STEMPELING DAG V AN DE POSTZEGEL.
Toezending behoort uiteraard te geschieden aan elk postkantoor afzonderlijk.
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6. Poststukken die niet aan de hier voren omschreven wijze en plaats van de frankering voldoen
kunnen niet met de degelpers worden gestempeld. Deze stukken worden gestempeld met een
normale dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor en daarna aan de
geadresseerde(n) doorgezonden; dit geldt zowel voor de toegezonden stukken als voor die welke
in de tijdelijke brievenbus zijn gepost.
7. Bijvoeging van een retouromslag/retourverpakking, voor terugzending van gestempelde stukken is
niet geoorloofd; het gebruik van DIENSTOMSLAGEN zowel voor ter stempeling toe te zenden
stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.
TBBS 0258
VDW 961b

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 11 oktober 1969.

APELDOORN Openingsrit van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij 1975
Dienstorder No H.313 van 1 juli 1975: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
poststempel (Openingsrit VSM).
1 Ter gelegenheid van de Openingsrit van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (traject
Apeldoorn-Dieren) zal een tijdelijke brievenbus worden geplaatst in een, in de trein op 14 juli a.s.
mee te rijden historisch postrijtuig.
2 De in de brievenbus geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met
geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Apeldoorn gestempeld met een
bijzonder poststempel.
3 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het
postkantoor APELDOORN.
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse
postzegels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur
van het postkantoor Apeldoorn. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld:
Stempeling met poststempel OPENINGSRIT VELUWSCHE STOOMTREIN MAATSCHAPPIJ.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit veroorzaakt vertraging bij de
verwerking van de poststukken.
4 Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q.
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing
naar het vermelde in deze dienstorder.
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voorterugzending van gestempelde
poststukken.
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te
stempelen poststukken als voor de terugzending ervan.
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TBBS 0259
VDW 1079

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum maandag 14 juli 1975.

ARNHEM
Provincie Gelderland
ARNHEM
TBBS 0260
VDW 30

Vaderlandsch Historisch Volksfeest 1919
Afdruk in zwart

Opgeleverd door De Munt op 26 augustus 1919.
Gebruiksperiode van zondag 31 augustus 1919 tot en met zondag 7 september 1919.
ARNHEM

e

13 Nederlandsche Philatelistendag 1922

Dienstorder No H.656 van 6 september 1922: Op 16 September a.s. wordt te Arnhem een
Philatelistendag gehouden. De stukken, welke op dien dag worden ter post bezorgd in het gebouw
“Musis Sacrum” aldaar, zullen worden voorzien van den afdruk van een bijzonder stempel.
TBBS 0261
VDW 37

Afdruk in violet

Gebruiksdatum zaterdag 16 september 1922.
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ARNHEM

Indische Tentoonstelling 1928

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van mei 1928: Een postkantoor op de
Indische Tentoonstelling te Arnhem. Tijdens de Indische tentoonstelling zal op het landgoed
Zijpendaal te Arnhem van 11 Juni-23 Juli a.s. een tijdelijk wijk-, post-, telegraaf- en telefoonkantoor
gevestigd worden. Op het kantoor zullen o.m. de postwaarden van Nederlandsch Indië. Suriname en
Curaçao verkrijgbaar worden gesteld.
De aandacht wordt er evenwel op gevestigd, dat deze zegels niet geldig zijn voor frankeering hier te
lande. Voor stempeling van de op het terrein ter post bezorgde correspondentie zal een bijzondere
dagteekeningstempel worden gebezigd.
De stempelafdruk zal bestaan uit een VIERKANT, dragende aan de bovenzijde de letters I.T.A. en
aan de onderzijde de letters 0. & W. Hiertusschen zal de speciale postaanduiding (dag, jaar en uur)
geplaatst worden. Op iedere zijde van het vierkant is voorts een cirkelboog geprojecteerd en om het
geheel het rondschrift: INDISCHE TENTOONSTELLING ZIJPENDAAL ARNHEM 1928.
TBBS 0262
VDW 69

Afdruk in zwart

Het stempel werd op 4 juni 1928 verzonden naar de directeur van het postkantoor te Arnhem.
Gebruiksperiode van maandag 11 juni 1928 tot en met dinsdag 31 juli 1928.
ARNHEM

Sprookjesstad “Lilliput” 1933

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van mei 1933: Arnhem. Van 15 t.m.
23 April j.l. waren de dwergen in "Musis Sacrum” en de dwerg Lucien Faron vernietigde de daar
geposte correspondentie met een dubbelring-dwarsbalk-stempel: Arnhem MUSIS SACRUM /
LILLIPUT- / STAD.
TBBS 0263
VDW 120

Afdruk in blauw
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Gebruiksperiode van zaterdag 15 april 1933 tot en met zondag 23 april 1933.
ARNHEM
TBBS 0264
VDW 129

700 Jaar stad Oud Arnhem 1933
Afdruk in violet

De linker afdruk is een proefafdruk.
Gebruiksperiode van zaterdag 15 juli 1933 tot en met zondag 30 juli 1933.
ARNHEM

Sprookjesstad “Lilliput” 1937

Dienstorder No 176bis van 23 maart 1937: Afstempeling correspondentie met bijzonderen
stempel.
1. Te Arnhem, Eindhoven en 's Gravenhage zal achtereenvolgens van 27 Maart t/m 5 April, van 9 t/m
15 April en van 1 t/m 17 Mei a.s. de Sprookjesstad “LilIiput" zijn gevestigd.
2. De correspondentie, welke in een aldaar te plaatsen brievenbus ter post wordt bezorgd, zal van
een afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien.
TBBS 0265
VDW 182

Afdruk in violet

De afbeelding rechts is een proefafdruk.
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Gebruiksperiode van zaterdag 27 maart 1937 tot en met maandag 5 april 1937.
ARNHEM Esperantohuis 1937
Dienstorder No 364 van 9 juni 1937: Gelegenheidsstempels.
Gedurende het verblijf van Esperantisten in het Esperantohuis te Arnhem in het tijdvak 1 Juli - 31
Augustus van dit en van elk volgend jaar zal de in een aldaar te plaatsen brievenbus ter post
bezorgde correspondentie van den afdruk van een bijzonderen gummistempel worden voorzien.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1937: In verband met het
verblijf van Nederlandsche en buitenlandsche Esperantisten in het Esperantohuis te Arnhem zal
telken jare van 1 juli tot en met 31 Augustus de correspondentie, ter post bezorgd in een aldaar
geplaatste brievenbus, van een bijzonder stempel worden voorzien. De stempel is inderdaad
bijzonder, heeft ongeveer de vorm van een citroen; boven de 5-puntige Esperanto-ster staat
ARNHEM, in het midden de datum en onderin ESPERANTO-DOMO (Esperanto-huis).
TBBS 0266v
TBBS 0266z
VDW 195

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 1 juli 1937 tot en met dinsdag 31 augustus 1937.
ste

ARNHEM 28 Philatelistendag 1937
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1937: Ter
gelegenheid van den 28en Nederlandschen Philatelistendag zal op 4 September a.s. te Arnhem in
café-restaurant Musis-Sacrum een bijpostkantoor gevestigd zijn. De correspondentie, welke in een
aldaar te plaatsen brievenbus wordt ter post bezorgd, zal van den afdruk van een bijzonderen stempel
worden voorzien. In een dubbelringstempel van 33 mm. doorsnede staat bovenin ARNHEM en
onderin, van den plaatsnaam gescheiden door 2 zesstralige sterren, 28e PHILATELISTENDAG, in
den verkorten balk de datum 4 SEPT. 1937. Op de aanteekenstrookjes is gedrukt ARNHEM / Musis
Sacrum.
Speciale kaarten zijn niet uitgegeven naar de secretaris van "de Globe" ons mededeelde.
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TBBS 0267
VDW 203

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 4 september 1937.

ARNHEM

Esperantohuis 1938

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad Philatelie van juli 1938: Van den heer Kirchner
ontvingen, wij tevens de reeds uit het vorig jaar bekende afstempeling Arnhem Esperanto-Domo 3
Aug. 1938, violette inkt. Het Esperantisten-huis, waar deze stempel in citroenvorm gebezigd wordt, is
dus weer geopend.
TBBS 0268
VDW 216

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van vrijdag 1 juli 1938 tot en met woensdag 31 augustus 1938.

19

ARNHEM
TBBS 0269
VDW 236

Esperantohuis 1939
Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 1 juli 1939 tot en met donderdag 31 augustus 1939.

ARNHEM Postzegeltentoonstelling 1946
Dienstorder No H.830 van 18 december 1946: Vestiging tijdelijk bijkantoor.
1. Ter gelegenheid van een door de Vereeniging van Postzegelverzamelaars “De Globe" te Arnhem
te houden postzegeltentoonstelling zal op 11 Januari 1947 in Café-Restaurant "Nationaal" aldaar
een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd.
2. Op dit bijkantoor kunnen zowel aangeteekende als niet-aangeteekende stukken ter post worden
bezorgd.
3. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien.

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, december 1946: Juist voor het ter perse gaan bereikt
ons het bericht, dat de Vereniging van Postzegelverzamelaars „De Globe" te Arnhem op 12 Januari
1947 haar gouden jubileum hoopt te vieren.
T.g.v. deze feestelijke gebeurtenis wordt een tentoonstelling gehouden in café Nationaal (ingang
Bakkerstraat) te Arnhem op 10 Januari (14.30-17 uur en 19-21 uur), 11 Januari (10-17 uur) en 12
Januari (10-17 uur). Tijdelijk postkantoor, bizondere stempel, speciaal aantekenstrookje, op 11 Januari
van 10-17 uur: Speciale kaarten, tegen vooruitbetaling van ƒ0.25 per stuk, verkrijgbaar bij den
secretaris, den heer De Bosch Kemper, Van Pallandtstraat 21, Arnhem.
Het bestuur der jubilerende vereniging recipieert in café Nationaal op 11 Januari, van 16-17 uur.
De redactie van het Maandblad biedt haar welgemeende gelukwensen aan en spreekt de oprechte
hoop uit, dat de gouden vereniging succesvolle jubileumdagen moge beleven.
In het stempel is een afbeelding opgenomen van de verwoeste toren van de Sint Eusebiuskerk.
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TBBS 0270
VDW 289

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 11 januari 1947.
ARNHEM Nationale Tentoonstelling “Mijlpaal 1950” 1950
Dienstorder No H.310 van 26 april 1950: Gelegenheidsstempel.
1. Gedurende het tijdvak 5 Mei 1950 t/m 19 Augustus 1950 wordt te Arnhem de Nationale
tentoonstelling "Mijlpaal 1950" gehouden.
2. Op de tentoonstelling zal een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd, waar gelegenheid zal bestaan
tot het aanbieden van gewone- en gewoon aangetekende stukken.
3. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.

De tentoonstelling ‘Mijlpaal 1950’ werd gehouden te Arnhem in de parken Zijpendaal en Sonsbeek die
aan elkaar grenzen. Alle facetten van het maatschappelijk leven en bedrijvigheden kwamen aan bod.
Er waren verschillende paviljoens met onderwerpen als wederopbouw, kunst, industrie, economie,
defensie, Marshall hulp en er was een "paviljoen 1945". De tentoonstelling liet zien wat er in de vijf
jaar na de bevrijding al zo bereikt was in Gelderland. Dat gaf de mensen voldoening en moed.
Tevens werden o.a. de dagtekeningstempels ARNHEM 1 en ARNHEM 11 gebruikt.
TBBS 0271
VDW 365

Afdruk in violet
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Gebruiksperiode van vrijdag 5 mei 1950 tot en met zaterdag 19 augustus 1950.
ARNHEM Vergaderingen C.C.I.T. 1953
Dienstorder No H.391 van 12 mei 1953: Tijdelijk bijpostkantoor. Gelegenheidsstempel; tijdelijke
aansluiting op de verreschrijfautomaat.
1. Ter gelegenheid van de te Arnhem van 26 Mei t/m 13 Juni a.s. te houden vergaderingen van het
Comité Consultatif International Télégraphique (C.C.I.T.) zal in de Stadsschouwburg aldaar een
tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
2. De in dit tijdelijk bijpostkantoor ter post bezorgde gewone en aangetekende stukken, zullen worden
voorzien van een afdruk van een bijzondere stempel.
3. Het tijdelijk bijkantoor zal op de verreschrijfautomaat worden aangesloten door middel van 1
zendaansluiting en 2 gecombineerde zend- ontvang- aansluitingen, genummerd 021 en 022.
4. Aangezien nagenoeg uitsluitend buitenlandse telegrammen van en voor de deelnemers van deze
vergadering te verwachten zijn, zal alleen in het verkeer met de kantoren Amsterdam, ‘sGravenhage, Rotterdam, de Hollandradio-afdeling van het telegraafkantoor Amsterdam en met het
kabelkantoor van de Cial te Rotterdam telegramwisseling plaats vinden met toepassing van
serienummering. Speciale serienummerrollen zullen tijdig aan de betrokken kantoren worden
toegezonden.
5. In het verkeer met de overige op de verreschrijfautomaat aangesloten kantoren (hetgeen
vermoedelijk tot zeer incidentele gevallen beperkt zal blijven) dient reçugeving te worden
toegepast.
6. Het tijdelijk bijpostkantoor zal -behalve des Zondags- voor de post- en de telegraafdienst van 8-20
uur worden opengesteld. Gedurende die tijd behoren telegrammen, welke blijkens de adressering
voor deelnemers aan de vergadering zijn bestemd, aan het bijkantoor te worden geseind, dat met
de aflevering is belast. Na 20 uur dienen de telegrammen aan het post- en telegraafkantoor
Arnhem te worden overgebracht.
7. Om 20 uur wordt door het bijkantoor op de normale wijze een controle-nota aan Amsterdam
gezonden, waarin uiteraard alleen voor zover nodig de kantoren worden opgenomen, waarmee
serienummering wordt toegepast.

Tevens werd dagtekeningstempel ARNHEM 23 gebruikt.
TBBS 0272v
TBBS 0272z
VDW 430

Afdruk in violet
Afdruk in zwart
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Afdrukken van het dagtekeningstempel ARNHEM 23 komen voor met de foutieve maandaanduiding III
(is maart).
Gebruiksperiode van dinsdag 26 mei 1953 tot en met zaterdag 13 juni 1953.
ARNHEM

ste
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Philatelistendag 1953

Dienstorder No H.656bis van 19 augustus 1953: Gelegenheidsstempels.
1. Op 5 September a.s. wordt een tijdelijk bijkantoor gevestigd in het Sonsbeek-paviljoen te Arnhem,
ter gelegenheid van de 4lste Nederlandse Philatelistendag, georganiseerd door de Vereniging van
postzegelverzamelaars "De Globe" aldaar.
2. De ter post bezorgde gewone en aangetekende stukken in zullen van één of meer afdrukken van
een bijzondere stempel worden voorzien.
TBBS 0273
VDW 442

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 5 september 1953.

23

ARNHEM

Zomerzegels 1958 Openlucht Museum

Dienstorder No H.216 van 24 april 1958: Gelegenheidsstempel.
1. Gedurende het tijdvak 28 april t/m 21 juni a.s. zal het "Comité voor de Zomerpostzegels" de
verkoop van Zomerpostzegels verzorgen in een voor dit doel ingerichte stand op het terrein van het
Openluchtmuseum (Schelmseweg 93) te Arnhem.
2. Gedurende dit tijdvak zal in de onmiddellijke nabijheid van deze stand een brievenbus worden
geplaatst.
3. De in deze brievenbus ter post bezorgde correspondentie zal mede van een afdruk van een
bijzondere stempel worden voorzien.
De afdrukken in violet zijn proefafdrukken (uit vel met 12 afdrukken).
TBBS 0274
VDW 533

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 28 april 1958 tot en met zaterdag 21 juni 1958.
ARNHEM Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1960
Dienstorder No H.209 van 14 april 1960: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren /
gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" zullen in de na genoemde
plaatsen gedurende de daarachter vermelde tijdvakken tijdelijke bijkantoren worden gevestigd:
Doetinchem
van 22 april t/m 30 april,
Veenendaal
van 5 mei t/m 14 mei,
Zutphen
van 21 mei t/m 28 mei,
Nijmegen
van 3 juni t/m 11 juni,
Zwolle
van 17 juni t/m 25 juni,
Coevorden
van 1 juli t/m 9 juli,
Arnhem
van 13 juli t/m 21 juli as.
2. De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt.

24

Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 17 gebruikt.
TBBS 0275
VDW 585g

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van woensdag 13 juli 1960 tot en met donderdag 21 juli 1960.
ARNHEM

Tentoonstelling “Nederlandse Postzegelontwerpers” 1961

Dienstorder No H.548 van 2 november 1961: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de van 11 november 1961 t.e.m. 14 januari 1962 in het Gemeentemuseum te
Arnhem te houden tentoonstelling "Nederlandse Postzegelontwerpers" zal in genoemd museum
van 13 november t.e.m. 1 december a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
2. De op dit bijpostkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van
een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
3. Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.
Tevens werd dagtekeningstempel ARNHEM 23 gebruikt.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.
TBBS 0276
VDW 629

Afdruk in zwart

25

Gebruiksperiode van maandag 13 november 1961 tot en met vrijdag 1 december 1961.
e

ARNHEM 50 Nederlandse Filatelistendag 1962
Dienstorder No H.194 van 5 april 1962: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de 50e Nederlandse Filatelistendag zal op 28 april a.s. in het gebouw "Musis
Sacrum" te Arnhem een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
2. Genoemd kantoor zal worden aangewezen voor de verkoop van Nederlandse postwaarden, terwijl
tevens - voor zover voorradig - frankeerzegels van de Overzeese Rijksdelen verkrijgbaar zullen
zijn.
3. De in genoemd tijdelijk bijpostkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en
expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Voor de aan te tekenen stukken zullen nummerstroken met de bijzondere opdruk “50e
Nederlandse Filatelistendag" worden gebruikt.

Op de menukaart van het Bondsdiner op 27 april 1962 is de afdruk in rood aangebracht. De
opgeplakte postzegel is gestempeld met het dagtekeningstempel ARNHEM-STATION 1.
Tevens werden de dagtekeningstempels ARNHEM-STATION 1, ARNHEM 11 en ARNHEM 23
gebruikt.
TBBS 0277r
TBBS 0277z
VDW 635

Afdruk in rood
Afdruk in zwart
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Gebruiksdatum zaterdag 28 april 1962.
ARNHEM Verkoop ICEM-zegels 1966
Dienstorder No H.34 van 20 januari 1966: H. 34. Vestiging tijdelijke postkantoren,
gelegenheidsstempels en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter stimulering van de verkoop van de ICEM-zegels (vgl do. 728/1965) zal in de hierna genoemde
plaatsen op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. De
tijdelijke postkantoren zullen in het auto- PTT -kantoor worden gehuisvest:
Soestdijk
31 januari
Amsterdam
1 en 2 februari
Rotterdam
3 en 4 februari
’s-Gravenhage
7 en 8 februari
Utrecht
9 februari
Leeuwarden
10 februari
Groningen
11 februari
Assen
14 februari
Zwolle
15 februari
Enschede
16 februari
Arnhem
17 februari
Nijmegen
18 februari
Eindhoven
21 februari
Maastricht
22 februari
’s-Hertogenbosch 23 februari
Tilburg
24 februari
Breda
25 februari
Middelburg
28 februari
2. De op de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en
expressestukken zullen, indien deze uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer
Vluchtelingenvervoerpostzegel(s), van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. In
alle bijzondere stempels is het auto- PTT -kantoor afgebeeld en de tekst "POSTZEGELACTIE
VLUCHTELINGENVERVOER" opgenomen.
Bovendien is (voor elke plaats waar een tijdelijk postkantoor zal worden gevestigd afzonderlijk) de
naam van de plaats waar het tijdelijk postkantoor is gevestigd, gevolgd door de datum(s) van
vestiging vermeld.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken worden gebruikt waarop, behalve de naam van
de plaats van vestiging van het tijdelijk postkantoor, de bijzondere tekst "POSTZEGELACTIE
VLUCHTELINGENVERVOER" is vermeld.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken -uitsluitend gefrankeerd met één of meer
Vluchtelingenvervoerpostzegel(s) -behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden
gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het betrokken
kantoor (voor Soestdijk echter aan de directeur van het postkantoor Soest). Het verdient
aanbeveling
op
bedoelde
omslag
de
aanduiding
"BIJZONDERE
STEMPELING
POSTZEGELACTIE VLUCHTELINGENVERVOER" te stellen.
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TBBS 0278
VDW 774

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum donderdag 17 februari 1966.

ARNHEM

Opening geëlektrificeerd baanvak Arnhem-Oberhausen 1966

Dienstorder No H.254 van 5 mei 1966: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel.
1. Ter gelegenheid van de officiële opening van het geëlectrificeerde baanvak Arnhem-Oberhausen
op 18 mei a.s., zal in de stationshal te Arnhem tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het districtspostkantoor Arnhem van
een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en
gewicht te zijn gefrankeerd. Zij behoren -vergezeld van een desbetreffend verzoek -door de
afzenders te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag welke is geadresseerd aan de
directeur van het districtspostkantoor Arnhem. Op de omslag dient de aanduiding "Bijzondere
stempeling electrificatie baanvak Arnhem-Oberhausen" te worden gesteld.
TBBS 0279b
TBBS 0279z
VDW 793

Afdruk in blauwviolet
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum woensdag 18 mei 1966.
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ARNHEM

e

40 Uitgifte Kinderpostzegels 1966

Dienstorder No H.623 van 10 november 1966: Vestiging tijdelijke postkantoren en gebruik
bijzondere stempels (Kinderpostzegels 1966).
1. Ter gelegenheid van de 40e uitgifte van de Kinderpostzegels zal in de hierna genoemde plaatsen
op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd:
Amsterdam
15 t.e.m. 18 november
Haarlem
21 november
Utrecht
22 november
Leeuwarden
24 november
Groningen
25 november
Assen
28 november
Zwolle
29 november
Arnhem
1 december
’s-Hertogenbosch 2 december
Maastricht
6 december
Middelburg
8 december
Rotterdam
12 en 13 december
’s-Gravenhage
14 en 15 december
Voor de huisvesting van de tijdelijke postkantoren zal het auto- PTT -kantoor worden ingezet.
2. De op de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken zullen, INDIEN DEZE STUKKEN UITSLUITEND ZIJN GEFRANKEERD MET EEN OF
MEER KINDERPOSTZEGELS 1966, van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
In alle bijzondere stempels is het auto- PTT -kantoor afgebeeld en de tekst “40 X
KINDERZEGELS" opgenomen. Bovendien is (voor elke plaats waar een tijdelijk postkantoor zal
worden gevestigd afzonderlijk) de plaatsnaam en de datum(s) van vestiging vermeld.
3. Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk
"AUTOPOSTKANTOOR" worden gebruikt.
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en
gewicht te zijn gefrankeerd. Frankering mag in dit geval uitsluitend geschieden door middel van
Kinderpostzegels 1966.
De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten,
die is geadresseerd aan de directeur van het betrokken kantoor.
Toezending dient te geschieden aan elk kantoor afzonderlijk. Op de omslag behoort duidelijk en in
het oog lopend de aanduiding "Bijzondere stempeling 40 X Kinderzegels" te worden gesteld.
TBBS 0280
VDW 824

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum donderdag 1 december 1966.
ARNHEM

70 jaar Gelderse Filatelisten-vereniging “De Globe” 1967

Dienstorder No H.748 van 30 december 1966: Vestiging tijdelijk postkantoor; gebruik bijzonder
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Gelderse Filatelisten-Vereniging "De Globe" zal
op 13 en 14 januari a.s. in het KAB-gebouw te Arnhem een tijdelijk postkantoor worden gevestigd.
2. De in dit tijdelijk postkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een
dagtekeningstempel van het districtspostkantoor Arnhem worden voorzien.
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3. Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden
gebruikt.
4. Degenen die prijs stellen op het. bezit van een afdruk van het bijzonder stempel kunnen stukken
ter stempeling toezenden.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard (brief,
briefkaart, drukwerk, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd. Frankering behoort uiteraard te
geschieden met geldige Nederlandse frankeerzegels.
De stukken dienen door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden
toegezonden aan de directeur van het districtspostkantoor Arnhem. Op de omslag behoort duidelijk
een in het oog lopend de aanduiding "Bijzondere stempeling 70-jaar Globe" te worden gesteld.
TBBS 0281
VDW 830

Afdruk in zwart

Gebruiksdata vrijdag 13 januari 1967 en zaterdag 14 januari 1967.
ARNHEM Verkoop Kinderpostzegels 1967
Dienstorder No H.651 van 16 november 1967: H. 651. Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik
bijzondere stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter stimulering van de verkoop van de Kinderpostzegels 1967 (vgl do. 519/1967) zal in de hierna
genoemde plaatsen, gedurende het daarachter vermelde tijdvak een tijdelijk postkantoor worden
gevestigd:
Amsterdam
28 t.e.m. 30 november;
's-Gravenhage
4 t.e.m. 6 december;
Utrecht
7 en 8 december;
Arnhem
11 en 12 december;
Haarlem
13 t.e.m. 15 december;
Rotterdam
18 en 19 december;
Eindhoven
20 en 21 december.
Voor de huisvesting van de tijdelijke postkantoren zal het Autopostkantoor worden ingezet.
2. De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken zullen, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer
Kinderpostzegels 1967, worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van
een afdruk van een dagtekeningstempel van het Autopostkantoor.
3. Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk
AUTOPOSTKANTOOR gebruikt.
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd met
uitsluitend Kinderpostzegels 1967. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief
gefrankeerde omslag te worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1 genoemde
postkantoren. Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling
Kinderpostzegels 1967"
Toezending dient te geschieden aan elk kantoor afzonderlijk.
5. Voor zover nodig wordt nog opgemerkt dat bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van
de ter stempeling toegezonden stukken niet is geoorloofd.
Tevens werd dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 1 gebruikt.
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TBBS 0282
VDW 880

Afdruk in zwart

Gebruiksdata maandag 11 december 1967 en dinsdag 12 december 1967.
ARNHEM

Dag van de Postzegel 1968

Dienstorder No H.528 van 26 september 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik
bijzonder stempel.
1. Ter gelegenheid van de "Dag van de Postzegel 1968" zal op 12 oktober a.s. te Arnhem in het
Cultureel Centrum De Koehoorn, Koehoornstraat, tijdelijk een brievenbus worden geplaatst:
2. De in vorenbedoelde brievenbus ter post bezorgde, niet-aangetekende stukken -welke dienen te
zijn geadresseerd en voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -worden
op het postkantoor Arnhem voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De stukken zullen
tevens worden voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel van het desbetreffend
postkantoor.
3. Desgewenst kunnen niet-aangetekende stukken ter stempeling worden toegezonden aan de
directeur van het postkantoor Arnhem.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige
Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld:
Bijzondere stempeling "Dag van de Postzegel";
Bijzondere stempeling Dag van de Aerofilatelie;
Bijzondere stempeling Regionale Postzegeltentoonstelling Groningen-Emden.
4. Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, op de
geëigende wijze aan de geadresseerden toegezonden.
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.
Tevens werd dagtekeningstempel ARNHEM 23 gebruikt.
Door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen werd een speciale envelop vervaardigd met
volgnummer 1.
TBBS 0283
VDW 912c

Afdruk in zwart
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Gebruiksdatum zaterdag 12 oktober 1968.
ARNHEM

Verkoop Kinderpostzegel 1968

Dienstorder No H.607 van 31 oktober 1968: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik
bijzondere stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter stimulering van de verkoop van de Kinderpostzegels 1968 (vgl do. 510/1968) zal in de hierna
vermelde plaatsen, op de daarachter vermelde datum(s), een tijdelijk postkantoor worden
gevestigd, gehuisvest in het Autopostkantoor.
Amsterdam
12 t.e.m. 14 november
Haarlem
15 november
Leeuwarden
18 november
Groningen
19 november
Assen
20 november
Zwolle
21 november
Deventer
22 november
Arnhem
25 november
Nijmegen
26 november
’s-Hertogenbosch 27 november
Eindhoven
28 en 29 november
Maastricht
2 december
Roermond
3 december
Hilversum
9 december
Utrecht
10 december
Breda
11 december
Middelburg
12 december
Rotterdam
16 en 17 december
’s-Gravenhage
18 en 19 december
Leiden
20 december
2. De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken worden, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer
Kinderpostzegels 1968, voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De in het tijdelijk
postkantoor te Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en ’s-Gravenhage ter post bezorgde stukken
zullen tevens worden voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel Autopostkantoor.
3. Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk
AUTOPOSTKANTOOR gebezigd.
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1
genoemde postkantoren.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk) en gewicht te zijn gefrankeerd met uitsluitend
Kinderpostzegels 1968, die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere
stempeling Autopostkantoor/Kinderpostzegels 1968.
Toezending dient te geschieden aan elk postkantoor afzonderlijk (zie punt 1 hier voren).
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5. Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel aan de
geadresseerden toegezonden.
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.
TBBS 0284
VDW 926

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum maandag 25 november 1968.

ARNHEM 60-jarig bestaan van de Koninklijke Luchtmacht 1973
Dienstorder No H.307 van 12 juni 1973: Gebruik bijzonder poststempel.
1 In verband met het 60-jarig bestaan van de Koninklijke Luchtmacht zal op 30 juni a.s. -in een op de
vliegbasis Deelen in te richten Veldpostkantoor -een bijzonder poststempel worden gebruikt. Dit
veldpostkantoor is voor het publiek toegankelijk.
2 De op voornoemde datum in bedoeld veldpostkantoor ter verzending aangeboden gewone,
aangetekende en expresse stukken -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met geldige
Nederlandse postzegels -worden voorzien van een afdruk van de in punt 1 bedoelde bijzondere
poststempel. In het veldpostkantoor wordt geen dagtekeningstempel van de Veldpost gebruikt. De
aandacht wordt erop gevestigd dat alleen poststukken, gefrankeerd met geldige Nederlandse
postzegels, worden gestempeld; dienststukken mogen niet worden gestempeld.
3 Voor aangetekend te verzenden poststukken worden, in het veldpostkantoor, nummerstroken met
de opdruk 'NAPO' gebruikt.
4 Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het
postkantoor ARNHEM (niet aan de Veldpost, noch aan de vliegbasis Deelen).
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse
postzegels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht.
Postzegels voor bijzondere vluchten zijn niet voor frankering geldig; zij mogen ook niet worden
gestempeld;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur
van het postkantoor Arnhem; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld:
Bijzondere stempeling 60 JAAR KONINKLIJKE LUCHTMACHT.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven.
5 De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de
verzamelenvelop/-verpakking niet c.q. onvoldoende is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden
teruggezonden onder verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder.
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van gestempelde poststuk is niet geoorloofd.
Het is uitdrukkelijk verboden om dienstenveloppen te gebruiken; dit geldt zowel voor toezending
van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan.
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TBBS 0285
VDW 1037

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 30 juni 1973.
Arnhem

Dag der Luchtsporten 1973

Dienstorder No H.449 van 4 september 1973: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik
bijzonder poststempel.
1 Ter gelegenheid van de 'Dag der Luchtsporten' zal op 22 september a.s., op het zweefvliegcentrum
Terlet bij Arnhem, tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2 De in die brievenbus ter post bezorgde correspondentie -mits geadresseerd en voldoende
gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Arnhem (niet op
Terlet) voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel.
3 Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het
postkantoor ARNHEM.
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse
postzegels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur
van het postkantoor Arnhem.
Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling DAG DER
LUCHTSPORTEN.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de stempeling.
4 Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q.
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender(s) teruggezonden onder verwijzing
naar het vermelde in deze dienstorder. Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van
gestempelde poststukken is niet geoorloofd.
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de
terugzending ervan is uitdrukkelijk verboden.
TBBS 0286
VDW 1045

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 22 september 1973.
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ARNHEM

Nationale manifestatie '65 jaar Koninklijke Luchtmacht' 1978

Dienstorder No H.236 van 30 mei 1978: Gebruik bijzonder poststempel op Veldpostkantoor.
1 Ter gelegenheid van de nationale manifestatie '65 jaar Koninklijke Luchtmacht' wordt van 14 t.e.m.
17 juni a.s. -in een op de Vliegbasis Deelen in te richten Veldpostkantoor- een bijzonder
poststempel gebruikt.
2 De op genoemde datums op het Veldpostkantoor ter verzending aangeboden gewone,
aangetekende en expresse correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met
geldige Nederlandse postzegels -wordt gestempeld met een bijzonder poststempel. Daarnaast
wordt op die poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel 'Veldpost' geplaatst.
3 Voor aangetekend te verzenden poststukken worden op het Veldpostkantoor nummerstroken met
de opdruk 'NAPO' gebruikt.
4 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan:
Directeur van het postdistrict Arnhem
Postbus 99600
6800 PD ARNHEM
(Niet aan de Veldpost en evenmin aan de Vliegbasis Deelen).
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a te zijn geadresseerd;
b voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de
poststukken moeten zijn aangebracht;
c in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan het hiervoor
vermelde adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek worden vermeld: Stempeling met poststempel 65 JAAR KONINKLIJKE LUCHTMACHT.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend bij de
verwerking van de poststukken.
5 Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q.
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing
naar het vermelde in punt 4, sub c, van deze dienstorder. Het is niet geoorloofd een
retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van gestempelde poststukken.
Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempelen
poststukken als voor de terugzending ervan.

TBBS 0287
VDW 1158

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van woensdag 14 juni 1978 tot en met zaterdag 17 juni 1978.
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ARNHEM

Herdenking 150 jaar Garderegimenten Grenadiers en Jagers 1979

Dienstorder No H.326 van 19 juni 1979: Gebruik bijzondere poststempels op Veldpostkantoren.
1 In het kader van de 'Herdenking 150 jaar Garderegimenten Grenadiers en Jagers' worden op 7 juli
1979, twee Veldpostkantoren ingericht; op ieder Veldpostkantoor wordt een afzonderlijk bijzonder
poststempel gebruikt, namelijk:
- in de Saksen Weimarkazerne te Arnhem een bijzonder poststempel met de tekst: 150 jaar
Regiment Grenadiers. Arnhem 7 juli 1979;
- in de Oranjekazerne te Schaarsbergen (= Arnhem) een bijzonder poststempel met de tekst: 150
jaar Regiment Jagers. Arnhem 7 juli 1979.
In de Veldpostkantoren worden geen dagtekeningstempels 'VELDPOST' gebruikt.
2 De op genoemde datum op de desbetreffende Veldpostkantoren voor verzending aangeboden
gewone, aangetekende en expresse correspondentie -mits geadresseerd en voldoende
gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -wordt gestempeld met de in het betreffende
Veldpostkantoor gebruikte bijzondere poststempel.
3 Voor aangetekend te verzenden poststukken worden op de Veldpostkantoren nummerstroken met
de opdruk 'NAPO' gebruikt.
4 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het
postdistrict, Postbus 99600, 6800 PD ARNHEM (Niet aan de Veldpost en evenmin aan de
respectieve kazernes).
De te stempelen poststukken behoren:
a te zijn geadresseerd;
b voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de
poststukken moeten zijn aangebracht;
c voor beide stempels in één als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten,
gericht aan het hiervoor vermelde adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden
vermeld: Stempeling met poststempels 150 JAAR GRENADIERS/JAGERS.
Ter voorkoming van misverstand op de te stempelen stukken aangeven met welke stempel ze
dienen te worden gestempeld; bijv. in potloodschrift 'Grenadiers' c.q. 'Jagers'.
5 Als de envelop/verpakking -waarin te stempelen poststukken worden toegezonden -niet c.q.
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing
naar het vermelde in punt 4, sub c, van deze dienstorder.
Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor het terugzenden van
gestempelde poststukken.
Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel stempelen poststukken als voor de
terugzending ervan.
Overigens worden dienstenveloppen, die uiteraard niet zijn gefrankeerd met geldige postzegels,
niet gestempeld met de hier voren bedoelde bijzondere poststempels (zie punt 4, sub b).
TBBS 0288
VDW 1180

Stempel ‘Grenadiers’, afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 7 juli 1979.
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TBBS 0289
VDW 1181

Stempel ‘Jagers’, afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 7 juli 1979.

ASSEN
Provincie Drenthe
ASSEN Leger- en Luchtmachttentoonstelling ‘Paraat’ 1959
Dienstorder No H.179 van 26 maart 1959: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor /
gelegenheidsstempel.
1. Van 3 april t/m 24 juni a.s. zal in de na genoemde plaatsen gedurende de daarachter vermelde
tijdvakken de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" worden gehouden:
Almelo
van 3 april t/m 11 april,
Drachten
van 17 april t/m 23 april,
Hoogeveen
van 30 april t/m 9 mei,
Heerenveen
van 15 mei t/m 19 mei,
Veendam
van 23 mei t/m 30 mei,
Assen
van 6 juni t/m 13 juni,
Harlingen
van 19 juni t/m 24 juni.
2. Ter gelegenheid hiervan zal in genoemde plaatsen een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien. Voor de aangetekende
stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt.
TBBS 0290
VDW 556f

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 6 juni 1959 tot en met zaterdag 13 juni 1959.
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ASSEN

Postzegeltentoonstelling 1962

Dienstorder No H.675 van 20 december 1962: Gelegenheidsstempel.
1. In verband met het 25-jarig bestaan van de Vereniging van Postzegelverzamelaars "Assen" te
Assen zal op 29 december a.s. in hotel "Bellevue" te Assen een postzegeltentoonstelling en
ruilbeurs worden gehouden.
2. Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd hotel een brievenbus worden geplaatst.
3. De in de brievenbus ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel
worden voorzien.
TBBS 0291
VDW 662

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 29 december 1962.

ASSEN

Postzegeltentoonstelling 1963

Dienstorder No H.515 van 10 oktober 1963: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
1. Op 25 en 26 oktober a.s. zal in het kader van de samenwerking tussen burger en militair in de
garnizoenskantine "Concerthuis" te Assen een postzegeltentoonstelling worden gehouden.
2. Op deze tentoonstelling zal een brievenbus worden geplaatst. De in deze brievenbus ter post
bezorgde stukken zullen op het post- en telegraafkantoor Assen van een afdruk van een bijzonder
stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel ASSEN 2 gebruikt.
TBBS 0292
VDW 695

Afdruk in zwart

Gebruiksdata vrijdag 25 oktober 1963 en zaterdag 26 oktober 1963.
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ASSEN

Verkoop ICEM-zegels 1966

Dienstorder No H.34 van 20 januari 1966: H. 34. Vestiging tijdelijke postkantoren,
gelegenheidsstempels en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter stimulering van de verkoop van de ICEM-zegels (vgl do. 728/1965) zal in de hierna genoemde
plaatsen op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. De
tijdelijke postkantoren zullen in het auto- PTT -kantoor worden gehuisvest:
Soestdijk
31 januari
Amsterdam
1 en 2 februari
Rotterdam
3 en 4 februari
's-Gravenhage
7 en 8 februari
Utrecht
9 februari
Leeuwarden
10 februari
Groningen
11 februari
Assen
14 februari
Zwolle
15 februari
Enschede
16 februari
Arnhem
17 februari
Nijmegen
18 februari
Eindhoven
21 februari
Maastricht
22 februari
's-Hertogenbosch 23 februari
Tilburg
24 februari
Breda
25 februari
Middelburg
28 februari
2. De op de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en
expressestukken zullen, indien deze uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer
Vluchtelingenvervoerpostzegel(s), van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. In
alle bijzondere stempels is het auto- PTT -kantoor afgebeeld en de tekst "POSTZEGELACTIE
VLUCHTELINGENVERVOER" opgenomen.
Bovendien is (voor elke plaats waar een tijdelijk postkantoor zal worden gevestigd afzonderlijk) de
naam van de plaats waar het tijdelijk postkantoor is gevestigd, gevolgd door de datum(s) van
vestiging vermeld.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken worden gebruikt waarop, behalve de naam van
de plaats van vestiging van het tijdelijk postkantoor, de bijzondere tekst "POSTZEGELACTIE
VLUCHTELINGENVERVOER" is vermeld.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken -uitsluitend gefrankeerd met één of meer
Vluchtelingenvervoerpostzegel(s) -behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden
gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het betrokken
kantoor (voor Soestdijk echter aan de directeur van het postkantoor Soest). Het verdient
aanbeveling
op
bedoelde
omslag
de
aanduiding
"BIJZONDERE
STEMPELING
POSTZEGELACTIE VLUCHTELINGENVERVOER" te stellen.
TBBS 0293
VDW 771

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum maandag 14 februari 1966.
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ASSEN

e

40 Uitgifte Kinderpostzegels 1966

Dienstorder No H.623 van 10 november 1966: Vestiging tijdelijke postkantoren en gebruik
bijzondere stempels (Kinderpostzegels 1966).
1. Ter gelegenheid van de 40e uitgifte van de Kinderpostzegels zal in de hierna genoemde plaatsen
op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd:
Amsterdam
15 t.e.m. 18 november
Haarlem
21 november
Utrecht
22 november
Leeuwarden
24 november
Groningen
25 november
Assen
28 november
Zwolle
29 november
Arnhem
1 december
's-Hertogenbosch 2 december
Maastricht
6 december
Middelburg
8 december
Rotterdam
12 en 13 december
's-Gravenhage
14 en 15 december
Voor de huisvesting van de tijdelijke postkantoren zal het auto- PTT -kantoor worden ingezet.
2. De op de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken zullen, INDIEN DEZE STUKKEN UITSLUITEND ZIJN GEFRANKEERD MET EEN OF
MEER KINDERPOSTZEGELS 1966, van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
In alle bijzondere stempels is het auto- PTT -kantoor afgebeeld en de tekst “40 X
KINDERZEGELS" opgenomen. Bovendien is (voor elke plaats waar een tijdelijk postkantoor zal
worden gevestigd afzonderlijk) de plaatsnaam en de datum(s) van vestiging vermeld.
3. Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk
"AUTOPOSTKANTOOR" worden gebruikt.
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en
gewicht te zijn gefrankeerd. Frankering mag in dit geval uitsluitend geschieden door middel van
Kinderpostzegels 1966.
De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten,
die is geadresseerd aan de directeur van het betrokken kantoor.
Toezending dient te geschieden aan elk kantoor afzonderlijk. Op de omslag behoort duidelijk en in
het oog lopend de aanduiding "Bijzondere stempeling 40 X Kinderzegels" te worden gesteld.
TBBS 0294
VDW 822

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum maandag 28 november 1966.
ASSEN

30 jaar Vereniging van Postzegelverzamelaars “Assen” 1967

Dienstorder No H.517 van 21 september 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik
bijzonder stempel.
1. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Vereniging van Postzegelverzamelaars "Assen"
zal op 29 en 30 september a.s. in restaurant "Bellevue" aldaar tijdelijk een brievenbus worden
geplaatst.
2. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het postkantoor Assen worden voorzien
van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel
van genoemd postkantoor.
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3. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd. Zij
behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden toegezonden aan de
directeur van het postkantoor Assen. Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld "Bijzondere
stempeling 30 jaar Vereniging van Postzegelverzamelaars Assen".
TBBS 0295
VDW 864

Afdruk in zwart

Gebruiksdata vrijdag 29 september 1967 en zaterdag 30 september 1967.
ASSEN Verkoop Kinderpostzegel 1968
Dienstorder No H.607 van 31 oktober 1968: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik
bijzondere stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter stimulering van de verkoop van de Kinderpostzegels 1968 (vgl do. 510/1968) zal in de hierna
vermelde plaatsen, op de daarachter vermelde datum(s), een tijdelijk postkantoor worden
gevestigd, gehuisvest in het Autopostkantoor.
Amsterdam
12 t.e.m. 14 november
Haarlem
15 november
Leeuwarden
18 november
Groningen
19 november
Assen
20 november
Zwolle
21 november
Deventer
22 november
Arnhem
25 november
Nijmegen
26 november
's-Hertogenbosch 27 november
Eindhoven
28 en 29 november
Maastricht
2 december
Roermond
3 december
Hilversum
9 december
Utrecht
10 december
Breda
11 december
Middelburg
12 december
Rotterdam
16 en 17 december
's-Gravenhage
18 en 19 december
Leiden
20 december
2. De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken worden, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer
Kinderpostzegels 1968, voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De in het tijdelijk
postkantoor te Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en 's-Gravenhage ter post bezorgde stukken
zullen tevens worden voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel Autopostkantoor.
3. Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk
AUTOPOSTKANTOOR gebezigd.
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1
genoemde postkantoren.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
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b. volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk) en gewicht te zijn gefrankeerd met uitsluitend
Kinderpostzegels 1968, die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere
stempeling Autopostkantoor/Kinderpostzegels 1968.
Toezending dient te geschieden aan elk postkantoor afzonderlijk (zie punt 1 hier voren).
5. Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel aan de
geadresseerden toegezonden.
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.
TBBS 0296b
TBBS 0296z
VDW 922

Afdruk in blauw
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum woensdag 20 november 1968.
ASSEN

Dag van de Postzegel 1969

Dienstorder No H.565bis van 25 september 1969: Gebruik bijzondere poststempel "Dag van de
Postzegel 1969".
1. Ter gelegenheid van de "Dag van de Postzegel 1969" zal op 11 oktober a.s. tijdelijk een
brievenbus worden geplaatst te:
Amsterdam
in het Van Nispenhuis, Stadhouderskade 45;
Apeldoorn
in de Orpheus Schouwburg, Churchillplein 1;
Assen
in het Wilco-centrum, Rembrandtlaan 9a;
Enschede
in restaurant Het Volkspark,Parkweg;
Haarlem
in de aula van de A. H. Gerhardschool, Zijlvest 25a;
Kerkrade
in de Roda-hal, Europaplein;
Leeuwarden
in achterzaal De Klanderij,Zuiderplein 33;
Middelburg
in restaurant De Brasserie, Langedelft 10;
Rotterdam
in het districtspostkantoor, Coolsingel;
Utrecht
in de Hojelkazeme, Croeselaan 96.
2. De in bedoelde brievenbussen ter postbezorgde poststukken, welke moeten zijn geadresseerd en
voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels zullen door middel van een
zogenoemde degelpers worden voorzien van een afdruk van een bijzondere poststempel alsmede
van een afdruk van een dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor. Van deze
stukken kan geen aantekening worden verkregen.
In verband met de machinale stempeling moet de frankering van deze stukken geschieden in de
rechterbovenhoek van de adreszijde," hiervoor staat een rechthoekig vlak van maximum 12 cm
breedte en 5 cm hoogte ter beschikking, gemeten vanuit de rechterbovenhoek van het poststuk.
3. In de bijzondere poststempel wordt een afbeelding opgenomen van het "Paalhuis" te Amsterdam;
de tekst luidt: Dag van de Postzegel 1969. Deze bijzondere poststempel is voor alle plaatsen
identiek.
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1
genoemde postkantoren.
5. De ter stempeling toe te zenden stukken, die aan de in punt 2 hier voren genoemde voorwaarden
moeten voldoen, behoren in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht
aan de directeur van de in punt 1 vermelde postkantoren; op de omslag moet duidelijk worden
vermeld: BIJZONDERE STEMPELING DAG V AN DE POSTZEGEL.
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Toezending behoort uiteraard te geschieden aan elk postkantoor afzonderlijk.
6. Poststukken die niet aan de hier voren omschreven wijze en plaats van de frankering voldoen
kunnen niet met de degelpers worden gestempeld. Deze stukken worden gestempeld met een
normale dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor en daarna aan de
geadresseerde(n) doorgezonden; dit geldt zowel voor de toegezonden stukken als voor die welke
in de tijdelijke brievenbus zijn gepost.
7. Bijvoeging van een retouromslag/retourverpakking, voor terugzending van gestempelde stukken is
niet geoorloofd; het gebruik van DIENSTOMSLAGEN zowel voor ter stempeling toe te zenden
stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.
Door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen werd een speciale envelop vervaardigd met
volgnummer 2.
TBBS 0297
VDW 961c

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 11 oktober 1969.

AXEL
Provincie Zeeland
AXEL

Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1962

Dienstorder No H.151bis van 22 maart 1962: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren /
gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" zullen in de na genoemde
plaatsen gedurende de daarachter vermelde tijdvakken tijdelijke bijkantoren worden gevestigd:
Weert
van 6 april tot en met 14 april;
Axel
van 19 april tot en met 23 april;
Oss
van 27 april tot en met 5 mei;
Schoonhoven
van 14 mei tot en met 18 mei;
Alkmaar
van 28 mei tot en met 2 juni;
Vlaardingen
van 8 juni tot en met 16 juni;
Zaandam
van 25 juni tot en met 30 juni;
Alphen aan de Rijn van 9 juli tot en met 14 juli.
2. De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt.
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TBBS 0298
VDW 633b

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 19 april 1962 tot en met maandag 23 april 1962.
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