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AMSTERDAM     Congres Zionistische Federatie in Europa 1959 
 

Dienstorder No H.22bis van 15 januari 1959: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor / gelegenheids-
stempel. 
Ter gelegenheid van het congres van de Zionistische Federatie in Europa zal op 26 en 27 januari a.s. 
een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd in het Carlton hotel te Amsterdam. De op dit kantoor ter 
verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een 
bijzonder rubber stempel worden voorzien. Voor de aangetekende stukken zullen nummerstroken 
met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CENTRAAL STATION 17 gebruikt. 
 
TBBS 0092 Afdruk in zwart 
VDW 551 

   
 

Gebruiksdata zondag 25 januari 1959 tot en met dinsdag 27 januari 1959. 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM     53

ste
 Annual Conference of the Dickens Fellowship 1959 

 

Dienstorder No H.284 van 14 mei 1959: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.  
Ter gelegenheid van de 53

ste
 Annual Conference of the Dickens Fellowship zal op 19 mei a.s. in hotel 

Krasnapolski te Amsterdam een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De op dit bijkantoor aange-
nomen gewone-, aangetekende- en expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber 
stempel worden voorzien. 
Voor de aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
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TBBS 0093 Afdruk in zwart 
VDW 562 
 

  
 

Gebruiksdatum dinsdag 19 mei 1959. 
 
 
 
 
AMSTERDAM     Derde Wereldcongres over Fertiliteit en Steriliteit 1959 
 

Dienstorder No H.316 van 4 juni 1959: Tijdelijk bijkantoor/gelegenheidsstempel.  
Naar aanleiding van het Derde Wereldcongres over Fertiliteit en Steriliteit zal van 8 t/m 13 juni a.s. in 
het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor 
worden gevestigd. De op dit bijkantoor ter verzending aangeboden gewone-, aangetekende- en ex-
pressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien.  
Voor de aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier 
 
TBBS 0094 Afdruk in zwart 
VDW 564 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 8 juni 1959 tot en met zaterdag 13 juni 1959. 
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AMSTERDAM     Philatelistenbeurs 1959 
 

Dienstorder No H.560 van 1 oktober 1959: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.  
Op 5 oktober a.s. zal ter gelegenheid van een filatelistenbeurs in Hotel Krasnapolsky te Amsterdam 
een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De op dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewo-
ne-, aangetekende- en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel wor-
den voorzien.  
Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 
TBBS 0095 Afdruk in zwart 
VDW 570 

  
 

Gebruiksdatum maandag 5 oktober 1959. 
 
AMSTERDAM     Uiverherdenking 1959 
 

Dienstorder No H.599 van 22 oktober 1959: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.  
Op 24 oktober a.s. zal ter gelegenheid van de Uiverherdenking in het Instituut voor Nijverheid en 
Techniek te Amsterdam een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De op dit bijkantoor ter verzen-
ding aangenomen gewone-, aangetekende- en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bij-
zonder rubberstempel worden voorzien.  
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 
TBBS 0096 Afdruk in zwart 
VDW 572 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 24 oktober 1959. 
 
AMSTERDAM     Statuut Koninkrijk 1959 
 

Dienstorder No H.700 van 3 december 1959: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.  
Ter gelegenheid van de herdenking van de dag, dat 5 jaren geleden het Statuut Koninkrijk nieuwe stijl 
werd gevestigd, zal op 15 december a.s. in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam een. 
tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De op dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone-, 
aangetekende- en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden 
voorzien.  
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
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Proefafdrukken op gelinieerd papier 
 
TBBS 0097 Afdruk in zwart 
VDW 574 

  
 

Gebruiksdatum dinsdag 15 december 1959. 
 
 
 
AMSTERDAM     Overstroming Tuindorp Oostzaan 1960 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van maart 1960: Gelegenheids-
stempels. 
Na de overstroming van het Tuindorp Oostzaan, waardoor ongetwijfeld ook het gelijknamige 
postagentschap werd getroffen, heeft het autopostkantoor van 18 januari t/m 20 februari 1960 een 
standplaats gehad in "Tutti Fruttidorp", het drooggebleven gedeelte van Tuindorp Oostzaan. Wij zagen 
hiervan geen poststukken, maar volgens een bericht van de heer Joh. Troost te Onstwedde zouden 
stempels van het bijpostkantoor Amsterdam-Noord zijn gebruikt. Wij danken ook de heer J. Dekker te 
Amsterdam voor een bericht hieromtrent. 
 

Er werd géén bijzonder poststempel gebruikt. 
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AMSTERDAM     Philatelistenbeurs 1960 
 

Dienstorder No H.175bis van 31 maart 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
Ter gelegenheid van een philatelistenbeurs zal op 7 april a.s. in hotel Krasnapolsky te Amsterdam een 
tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De op dit bijkantoor aangenomen gewone-, aangetekende- 
en expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.  
Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzonder opdruk worden gebruikt. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier 
 
TBBS 0098 Afdruk in zwart 
VDW 580 

   
 

Gebruiksdatum donderdag 7 april 1960. 
 
 
 
AMSTERDAM     40 Jaar Luchthaven Schiphol 17 mei 1960: zie SCHIPHOL 
 
 
 
AMSTERDAM     Zomerzegelactie 1960 
 

Dienstorder No H.265 van 19 mei 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/ gelegenheidsstempel. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van Zomerpostzegels zal van 23 t/m 28 mei a.s. te Amsterdam in 

het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2.  In dit kantoor, dat zal worden opgesteld op het midden Damterrein, zullen uitsluitend Zomerpostze-

gels worden verkocht. 
3.  De op dit bijpostkantoor ter verzending aangeboden uitsluitend met Zomerpostzegels gefrankeerde 

gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van een afdruk van een bijzon-
der rubberstempel worden voorzien. 

4.  Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 2 gebruikt. 
 



101 
 

TBBS 0099 Afdruk in zwart 
VDW 592 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 23 mei 1960 tot en met zaterdag 28 mei 1960. 
 
 
 
AMSTERDAM     14

e
 Congres “Comité internationale désthétique et de cosmétologie” 1960 

 

Dienstorder No H.443 van 18 augustus 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van het 14e congres van het "Comité international d'esthétique et de cosmétolo-

gie" zal van 5 t/m 9 september a.s. in het Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam een tijdelijk bij-
postkantoor worden gevestigd. 

2.  De op dit bijpostkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken  
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. 

3.  Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 
TBBS 0100 Afdruk in zwart 
VDW 597 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 5 september 1960 tot en met vrijdag 9 september 1960. 
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AMSTERDAM     Nationale Philatelistenbeurs 1960 
 

Dienstorder No H.584bis van 27 oktober 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van een nationale philatelistenbeurs zal op 14 november a.s. in hotel Krasnapols-

ky te Amsterdam een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2.  De op dit bijpostkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken 

zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien. 
3.  Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzonder opdruk worden gebruikt. 
 
TBBS 0101 Afdruk in zwart 
VDW 603 
 

   
 

Gebruiksdatum maandag 14 november 1960. 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM     Nationale Philatelistenbeurs 1961 
 

Dienstorder No H.171 van 13 april 1961: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van een Nationale Philatelistenbeurs zal' op 24 april a.s. in Hotel Krasnapolsky te 

Amsterdam een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2.  De op dit bijpostkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken 

zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien. 
3.  Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
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TBBS 0102 Afdruk in zwart 
VDW 612 

   
 

Gebruiksdatum maandag 24 april 1961. 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM     Verkoop Zomerpostzegels 1961 
 

Dienstorder No H.161 van 7 april 1961: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
I.  Ter stimulering van de verkoop van Zomerpostzegels zal van 24 t/m 29 april a.s. te Amsterdam in 

het auto- PTT -kantoor een tijdelijke bijpostkantoor worden gevestigd. 
2.  In dit kantoor, dat zal worden opgesteld op het midden Dam-terrein, zullen uitsluitend Zomerpost-

zegels worden verkocht. 
3.  De op dit bijpostkantoor ter verzending aangeboden uitsluitend met Zomerpostzegels gefrankeerde 

gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber 
stempel worden voorzien. 

4.  Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 3 gebruikt. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
 
TBBS 0103 Afdruk in zwart 
VDW 613 
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Gebruiksperiode van maandag 24 april 1961 tot en met zaterdag 29 april 1961. 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM     Internationaal Congres Jehova’s Getuigen 1961 
 

Dienstorder No H.359bis van 20 juli 1961: Gelegenheidsstempel. 
Van 1 t/m 6 augustus a.s. zal in het Olympisch Stadion te Amsterdam het Internationale Congres van 
de Jehova's Getuigen worden gehouden. In het Olympisch Stadion zal een brievenbus worden ge-
plaatst. De daarin ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel 
worden voorzien. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. Dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 
komt voor met de foutieve datum 12-VII-1961 (12 juli 1961). 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
 
TBBS 0104bz Afdruk in blauwzwart 
TBBS 0104z Afdruk in zwart 
VDW 619 
 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 1 augustus 1961 tot en met zaterdag 6 augustus 1961. 
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AMSTERDAM     Nationale Philatelistenbeurs 1961 
 

Dienstorder No H.439 van 7 september 1961: Gelegenheidsstempel. 
Op 18 september a.s. zal in hotel Krasnapolsky te Amsterdam een nationale philatelistenbeurs worden 
gehouden. Op bedoelde beurs zal een brievenbus worden geplaatst. De daarin ter post bezorgde 
stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
 
TBBS 0105 Afdruk in zwart 
VDW 625 

  
 

Gebruiksdatum zondag 18 september 1961. 
 
AMSTERDAM     16

e
 Kalendercongres 1961 Europa Commissie I.A.A.F. 

 

Dienstorder No H.525 van 19 oktober 1961: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van het op 11 november a.s. te Amsterdam te houden 16

e
 Kalendercongres van 

de Europa Commissie van de International Amateur Athletic Federation zal in hotel Krasnapolsky 
te Amsterdam een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 

2.  De op dit bijkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een 
afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien. 

3.  Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

  
 

Op dit congres hebben alle landen van Europa de wedstrijdkalender 1962 voor alle internationale atle-
tiekwedstrijden in Europa gezamenlijk vastgesteld. 
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Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
 
TBBS 0106 Afdruk in zwart 
VDW 628 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 11 november 1961. 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM     Verkoop Zomerzegels 1962 
 

Dienstorder No H.202 van 12 april 1962: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels zal van 7 tot en met 12 mei a.s. te Am-

sterdam in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2.  In dit kantoor, dat zal worden opgesteld op het midden-Dam-terrein, zullen uitsluitend Zomerpost-

zegels worden verkocht. 
3.  De op dit bijpostkantoor ter verzending aangeboden uitsluitend met Zomerpostzegels gefrankeerde 

gewone aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstem-
pel worden voorzien. 

4.  Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 2 gebruikt. 
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TBBS 0107 Afdruk in zwart 
VDW 636 

   
 

     
 

Gebruiksperiode van maandag 7 mei 1962 tot en met zaterdag 12 mei 1962. 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM     Congres Internationale Makelaarsfederatie 1962 
 

Dienstorder No H.272 van 24 mei 1962: Tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor / gele-
genheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van het Congres van de Internationale Makelaarsfederatie zal van 1 t.e.m. 6 juni 

a.s. in hotel Krasnapolsky te Amsterdam een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor worden 
gevestigd. 

2.  De in dit tijdelijk bijkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expressestukken zullen 
van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

3.  Voor de aan te tekenen stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden ge-
bruikt. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
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TBBS 0108 Afdruk in zwart 
VDW 640 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 1 juni 1962 tot en met woensdag 6 juni 1962. 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM     66

e
 Lustrum Universiteit van Amsterdam 1962 

 

Dienstorder No H.310 van 15 juni 1962: Gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van het 66e Lustrum van de Universiteit van Amsterdam zal van 22 juni tot en met 

5 juli a.s. in de sociëteit van het Amsterdamsch Studenten Corps 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 AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
 
TBBS 0109 Afdruk in zwart 
VDW 643 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 22 juni 1962 tot en met donderdag 5 juli 1962. 
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AMSTERDAM     5
de

 plenaire Congres Internationale Raad van Christelijke Kerken 1962 
 

Dienstorder No H.380 van 26 juli 1962: Gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van het van 14 tot en met 20 augustus a.s. te Amsterdam te houden 5de plenaire 

congres van de Internationale Raad van Christelijke Kerken zal in het Concertgebouw te Amster-
dam 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 AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 

TBBS 0110 Afdruk in zwart 
VDW 650 

    
 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 14 augustus 1962 tot en met maandag 20 augustus 1962. 
 
AMSTERDAM     Philatelistenbeurs 1962 
 

Dienstorder No H.424 van 23 augustus 1962: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Op 17 september a.s. zal in hotel Krasnapolsky te Amsterdam een filatelistenbeurs worden gehou-

den. Ter gelegenheid hiervan zal in genoemd hotel een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2.  De op dit kantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een 

afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
3.  Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
 



110 
 

TBBS 0111 Afdruk in zwart 
VDW 655 

  
 

Gebruiksdatum maandag 17 september 1962. 
 
AMSTERDAM     Dag van de Postzegel 1962 
 

Dienstorder No H.468 van 20 september 1962: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
(Amsterdam). 
1.  Op 6 oktober a.s. zal in hotel Krasnapolsky te Amsterdam de "Dag van de Postzegel" worden ge-

houden. Ter gelegenheid hiervan zal op genoemde datum van 10-13 uur aldaar een tijdelijk bij-
postkantoor worden gevestigd. 

2.  De op dit kantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een 
afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

3.  Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 
TBBS 0112 Afdruk in zwart 
VDW 658 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 6 oktober 1962. 
 
 
 
AMSTERDAM     Verkoop Zomerpostzegels 1963 
 

Dienstorder No H.179 van 11 april 1963: Tijdelijk bijpostkantoor en gelegenheidsstempel. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels zal van 24 t.e.m. 26 april a.s. te Amster-

dam in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2.  In dit kantoor, dat zal worden opgesteld op het midden-Dam-terrein, zullen uitsluitend Zomerpost-

zegels 1963 worden verkocht. 
3.  De op dit bijpostkantoor ter verzending aangeboden uitsluitend met Zomerpostzegels 1963 gefran-

keerde gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder 
stempel worden voorzien. 

4.  Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 3 gebruikt. 
 



111 
 

TBBS 0113 Afdruk in zwart 
VDW 671 
 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van woensdag 24 april 1963 tot en met vrijdag 26 april 1963. 
 
 
 
 
AMSTERDAM     16th Annual Meeting World Federation for Mental Health 1963 
 

Dienstorder No H.350 van 11 juli 1963: Tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor. 
1.  Van 21 t.e.m. 26 juli a.s. zal in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam de 16th Annual 

Meeting World Federation for Mental Health worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal van 22 t.e.m. 26 juli a.s. in genoemd instituut een tijdelijk bijpost- en 

telegraafkantoor worden gevestigd. 
3.  Op dit tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor zal geen bijzonder stempel en zullen geen nummerstro-

ken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

Geen gelegenheidsstempel. 
 
 
 
 
AMSTERDAM     Verkoop Rode Kruis postzegels 1963 
 

Dienstorder No H.399 van 8 augustus 1963: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Rode-Kruispostzegels, welke van 20 augustus tot en met 30 

september a.s. verkrijgbaar zullen worden gesteld, zal van 26 t.e.m. 31 augustus a.s. te Amster-
dam een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd, dat in het auto- PTT -kantoor zal worden ge-
huisvest. 

2.  In dit kantoor zullen uitsluitend Rode-Kruispostzegels worden verkocht. 
3.  Het auto- PTT -kantoor zal worden opgesteld in Amsterdam: op het midden-Damterrein 
4.  De op het tijdelijke bijpostkantoor ter verzending aangeboden, uitsluitend met Rode Kruis-

postzegeIs gefrankeerde, gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van 
een bijzonder stempel worden voorzien. 

5.  Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1, 2 en 3 gebruikt. 
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TBBS 0114 Afdruk in zwart 
VDW 686 

  
 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 26 augustus 1963 tot en met zaterdag 31 augustus 1963. 
 
AMSTERDAM     IAEA-Symposium 1963 
 

Dienstorder No H.421 van 22 augustus 1963: Tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor. 
1.  Van 2 tot en met 6 september a.s. zal in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam het 

"IAEA-SYMPOSIUM ON EXPONENTIONAL AND CRITICAL EXPERIMENTS" worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal van 2 t.e.m. 6 september a.s. in genoemd instituut een tijdelijk bijpost- 

telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd. 
3.  Op dit tijdelijk bijkantoor zullen geen bijzonder stempel en geen nummerstroken met bijzondere 

opdruk worden gebruikt. 
 

Geen gelegenheidsstempel. 
 
AMSTERDAM     Philatelistenbeurs 1963 
 

Dienstorder No H.450 van 5 september 1963: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Op 16 september a.s. zal in Hotel Krasnapolsky te Amsterdam een filatelistenbeurs worden ge-

houden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd hotel een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
3.  De op dit bijpostkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van 

een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
4.  Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

TBBS 0115 Afdruk in zwart 
VDW 691 

  
 

Gebruiksdatum maandag 16 september 1963. 
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AMSTERDAM     Verkoop Zomerpostzegels 1964 
 

Dienstorder No H.185 van 9 april 1964: Tijdelijk bijpostkantoor en gelegenheidsstempel. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels 1964 zal van 21 t.e.m. 24 april a.s. te 

Amsterdam in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2.  In de tijdelijke bijkantoren zullen uitsluitend Zomerpostzegels 1964 worden verkocht. 
3.  Het auto- PTT -kantoor zal te Amsterdam op het midden-Dam-terrein worden opgesteld. 
4.  De op de tijdelijke bijkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-

stukken, welke uitsluitend met Zomerpostzegels 1964 zijn gefrankeerd, zullen van een afdruk van 
een bijzonder stempel en van een dagtekeningstempel van het auto- PTT -kantoor worden voor-
zien. 

5.  Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met de opdruk AUTO-PTT-KANTOOR worden 
gebruikt. 

6.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld, van een desbetreffend verzoek te 
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het be-
trokken kantoor. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPE-
LING” te stellen. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTANTOOR 1 en 3 gebruikt. 
 
TBBS 0116 Afdruk in zwart 
VDW 702 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 21 april 1964 tot en met vrijdag 24 april 1964. 
 
AMSTERDAM     FIDE Interzonaal Schaaktoernooi 1964 
 

Dienstorder No H.249 van 14 mei 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Door de Fédération Internationale des Echec zal van 19 mei t.e.m. 22 juni a.s. in het Gemeen-

schappelijk Administratiekantoor te Amsterdam een interzonaal toernooi worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd gebouw tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
3.  De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen worden voorzien van een afdruk van een 

bijzonder stempel. 
4.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te 

worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het dis-
trictspostkantoor Amsterdam. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDE-
RE STEMPELING INTERZONAAL TOERNOOI" te stellen. 

 

Tevens werd o.a. dagtekeningstempel AMSTERDAM-CENTR.STATION 5 gebruikt. 
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TBBS 0117 Afdruk in zwart 
VDW 707 
 

   
 

    
 

Gebruiksperiode van dinsdag 19 mei 1964 tot en met maandag 22 juni 1964. 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM     18

e
 Wereldcongres Fédération Internationale Jeunesses Musicales 1964 

 

Dienstorder No H.357 van 2 juli 1964: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Van 16 t.e.m. 21 juli a.s. zal in het Concertgebouw te Amsterdam het 18e wereldcongres van de 

Fédération Internationale Jeunesses Musicales worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in het Concertgebouw een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 

De op dit kantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een 
afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

3.  Voor de aangetekend te verzenden stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk 
worden gebruikt. 

4.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te 
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het 
postdistrict Amsterdam. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING" te stellen. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
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TBBS 0118 Afdruk in zwart 
VDW 710 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van donderdag 16 juli 1964 tot en met dinsdag 21 juli 1964. 
 
AMSTERDAM     XXIVe Congres International des Sciences Pharmaceutiques 1964 
 

Dienstorder No H.427 van 6 augustus 1964: Vestiging tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoon-
kantoor en gebruik bijzonder stempel. 
1.  Door de Fédération Internationale Pharmaceutique zal van 7 t.e.m. 12 september a.s. te Amster-

dam de XXe Assemblée Générale en het XXIVe Congres International des Sciences Pharmaceuti-
ques worden gehouden. 

2.  Ter gelegenheid daarvan zal in het gebouw Spui 21 te Amsterdam een tijdelijk bijpost-, telegraaf- 
en telefoonkantoor worden gevestigd. De op dit bijkantoor ter post bezorgde gewone, aangeteken-
de en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

3.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk wor-
den gebruikt. 

4.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te 
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het 
postdistrict Amsterdam. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING" te stellen. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 
TBBS 0119 Afdruk in zwart 
VDW 717 
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Gebruiksperiode van maandag 7 september 1964 tot en met zaterdag 12 september 1964. 
 
AMSTERDAM     Filatelistenbeurs 1964 
 

Dienstorder No H.452 van 20 augustus 1964: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor en gebruik bij-
zonder stempel. 
1.  Op 14 september a.s. zal in het gebouw FRASCATI te Amsterdam een filatelistenbeurs worden 

gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd gebouw een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
3.  De op dit bijkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een 

afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
4.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk wor-

den gebruikt. 
5.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te 

worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het 
postdistrict Amsterdam. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING FILATELISTENBEURS" te stellen. 

 
TBBS 0120 Afdruk in zwart 
VDW 719 

   
 

Gebruiksdatum maandag 14 september 1964. 
 
AMSTERDAM     Internationaal Gieterij Congres 1964 
 

Dienstorder No H.474 van 3 september 1964: Vestiging tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoon-
kantoor en gebruik bijzonder stempel. 
1.  Ter gelegenheid van het van 20 t.e.m. 25 september a.s. te Amsterdam te houden Internationaal 

Gieterij Congres zal in hotel Krasnapolsky te Amsterdam een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en tele-
foonkantoor worden gevestigd. 

2.  De op dit bijkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een 
afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

3.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk wor-
den gebruikt. 
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4.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te 
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het 
postdistrict Amsterdam. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING INTERNATIONAAL GIETERIJ CONGRES" te stellen. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 
TBBS 0121 Afdruk in zwart 
VDW 722 

   
 

Gebruiksperiode van zondag 20 september 1964 tot en met vrijdag 25 september 1964. 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM     Opening Internationaal Congrescentrum RAI 1965 
 

Dienstorder No H.715 van 24 december 1964: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor en gebruik bij-
zonder stempel. 
1.  Ter gelegenheid van de opening van het Internationaal Congrescentrum RAl te Amsterdam zal op 

7 januari a.s. van 10-14 uur in de secretariaatshal van het Congrescentrum een tijdelijk bijkantoor 
worden gevestigd. 

2.  De op dit kantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een 
afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

3.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk wor-
den gebruikt. 

4.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te 
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het 
postdistrict Amsterdam. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING CONGRESCENTRUM" te stellen. 

 
TBBS 0122 Afdruk in zwart 
VDW 732 
 

 
 

Gebruiksdatum donderdag 7 januari 1965. 
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AMSTERDAM     Britse Week; postzegeltentoonstelling 1965 
 

Dienstorder No H.258 van 7 mei 1965: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  In het kader van de te Amsterdam te houden Britse Week zal van 13 t.e.m. 22 mei a.s. in het ge-

bouw "Arti et Amicitia" te Amsterdam een postzegeltentoonstelling worden gehouden. 
2.  Op de tentoonstelling zal een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
3.  De op het tijdelijk postkantoor bezorgde gewone, aangetekende en expresse! stukken zullen van 

een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.  
Voor aangetekend te verzenden stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk wor-
den gebruikt. 

4.  De ter stempeling toe te zenden geadresseerde en gefrankeerde stukken behoren, vergezeld van 
een desbetreffend verzoek, te worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadres-
seerd aan de directeur van het postkantoor Amsterdam. Het verdient aanbeveling op die omslag 
de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING BRITSE WEEK" te stellen. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 
TBBS 0123 Afdruk in violet 
VDW 741 

   
 

    
 

Gebruiksperiode van donderdag 13 mei 1965 tot en met zaterdag 22 mei 1965. 
 
AMSTERDAM     Internationaal Congres voor Champignonwetenschap 1965 
 

Dienstorder No H.287 van 20 mei 1965: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder stem-
pel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Van 31 mei t.e.m. 6 juni a.s. zal in het Congrescentrum RAl te Amsterdam het VIe INTERNATIO-

NAAL CONGRES VOOR CHAMPIGNONWETENSCHAP worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal de semi-permanente postinrichting in het genoemde congrescentrum 

worden opengesteld. 
3.  De op de postinrichting ter postbezorgde gewone, aangetekende en expressestukken zullen van 

een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
Voor aan te tekenen stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 

4.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te 
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het dis-
trictspostkantoor AMSTERDAM. 
Het verdient aanbeveling op de omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING" te stellen. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
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TBBS 0124 Afdruk in zwart 
VDW 744 
 

    
 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 31 mei 1965 tot en met zondag 6 juni 1965. 
 
AMSTERDAM 10

de
 Algemene Vergadering van de Nederlandse Christelijke Bond van Over-

heidspersoneel 1965 
 

Dienstorder No H.304 van 28 mei 1965: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  De 10e Algemene Vergadering van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel zal 

van 8 t.e.m. 10 juni a.s. in het congrescentrum RAl te Amsterdam worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal op 9 en 10 juni a.s. de semi-permanente postinrichting in genoemd 

congrescentrum worden opengesteld. 
3.  De op de postinrichting ter post bezorgde gewone, aangetekende en expressestukken zullen van 

een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 

4.  De ter stempeling toe te zenden geadresseerde en gefrankeerde stukken behoren, vergezeld van 
een desbetreffend verzoek, te worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadres-
seerd aan de directeur van het districtspostkantoor Amsterdam. Het verdient aanbeveling op de 
aan de directeur van het districtspostkantoor Amsterdam te richten zending boven het adres de 
aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING" te stellen. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 
TBBS 0125 Afdruk in zwart 
VDW 747 

   
 

Gebruiksdata woensdag 9 juni 1965 en donderdag 10 juni 1965. 
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AMSTERDAM     8

e
 Internationale Congres Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen 

 

Dienstorder No H.359 van 24 juni 1965: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder stem-
pel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Van 5 t.e.m. 16 juli a.s. zal in het congrescentrum RAl te Amsterdam het 8e internationale congres 

van het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal de semi-permanente postinrichting in het genoemde congrescentrum 

van 7 t.e.m. 16 juli a.s. worden opengesteld. 
3.  De op de postinrichting ter post bezorgde gewone, aangetekende en expressestukken zullen van 

een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
Voor aan te tekenen stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 

4.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te 
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het dis-
trictspostkantoor Amsterdam. 
Het verdient aanbeveling op de omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING IVVV" te stel-
len. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0126 Afdruk in zwart 
VDW 748 
 

  
 

 
 

Gebruiksperiode van woensdag 7 juli 1965 tot en met vrijdag 16 juli 1965. 
 
AMSTERDAM     24

e
 Internationale Psycho-Analitische Congres 1965 

 

Dienstorder No H.396 van 15 juli 1965: Gebruik bijzonder stempel en nummerstroken met bij-
zondere opdruk. 
1.  Van 25 t.e.m. 30 juli a.s. zal in het RAl -Congrescentrum te Amsterdam het 24e Internationale Psy-

cho-AnalItlsche Congres worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal de semi-permanente postinrichting in genoemd congrescentrum van 

26 t.e.m. 30 juli a.s. worden opengesteld. 
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3.  De op de semi-permanente postinrichting ter verzending aangeboden gewone, aan te tekenen en 
expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

4.  Voor aan te tekenen stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
5.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren volgens de aard en het gewicht daarvan te wor-

den gefrankeerd. Zij behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden gesloten in een 
GEFRANKEERDE omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het postdistrict Amster-
dam. Op de omslag behoort de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING 24e INTERNATIONALE 
PSYCHO-ANALITISCHE CONGRES" te worden gesteld. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0127 Afdruk in zwart 
VDW 750 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 26 juli 1965 tot en met vrijdag 30 juli 1965. 
 
AMSTERDAM     Tentoonstelling “Bijbel en Postzegel” 1965 
 

Dienstorder No H.448 van 19 augustus 1965: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzon-
der stempel. 
1.  Van 6 t.e.m. 11 september a.s. zal in het Bijbelhuis te Amsterdam een tentoonstelling "BIJBEL EN 

POSTZEGEL" worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in het Bijbelhuis tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
3.  De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het districtspostkantoor Amsterdam van 

een afdruk van een bijzonder stempel en van een stempel van genoemd kantoor worden voorzien. 
4.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren volgens de aard en het gewicht daarvan te wor-

den gefrankeerd. Zij behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te worden gesloten in een 
als brief gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor 
Amsterdam. Op de omslag behoort de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING TENTOON-
STELLING BIJBEL EN POSTZEGEL" te worden gesteld. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CENTR.STATION 5 gebruikt. 
 
TBBS 0128 Afdruk in zwart 
VDW 754 

   
 



122 
 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 6 september 1965 tot en met zaterdag 11 september 1965. 
 
AMSTERDAM     Filatelistenbeurs 1965 
 

Dienstorder No H.485 van 9 september 1965: Tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder stem-
pel. 
1.  Op 27 september a.s. zal in het gebouw FRASCATI te Amsterdam een filatelistenbeurs worden 

gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd gebouw een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
3.  De op dit postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expressestukken zullen van 

een afdruk van een bijronder stempel worden voorzien. 
4.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk wor-

den gebruikt. 
5.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren volgens de aard en het gewicht daarvan te wor-

den gefrankeerd. Zij behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te worden gesloten in een 
als brief gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor 
Amsterdam. Op de omslag behoort de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING FILATELISTEN-
BEURS" te worden gesteld. 

 
TBBS 0129 Afdruk in zwart 
VDW 756 

  
 

Gebruiksdatum maandag 27 september 1965. 
 
 
AMSTERDAM     Internationale Conferentie Rotary International 1965 
 

Dienstorder No H.514 van 23 september 1965: Gebruik bijzonder stempel en nummerstroken 
met bijzondere opdruk. 
1.  Van 7 t.e.m. 10 oktober a.s. zal in het RAl -Congrescentrum te Amsterdam een internationale con-

ferentie van de Rotary International worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal de semi-permanente postinrichting in genoemd Congrescentrum van 

7 t.e.m. 9 oktober a.s. worden opengesteld. 
3.  De op de semi-permanente postinrichting ter verzending aangeboden gewone, aan te tekenen en 

expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
4.  Voor aan te tekenen stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
5.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren volgens de aard en het gewicht daarvan te wor-

den gefrankeerd. Zij behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden gesloten in een 
als brief gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor 
Amsterdam. Op de omslag behoort de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING CONFERENTIE 
ROTARY INTERNATIONAL" te worden gesteld. 
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Dienstorder No H.528 van 30 september 1965: Gebruik bijzonder stempel (rectificatie do. 
514/1965). 
In aansluiting op het gestelde in do. 514/1965 wordt medegedeeld, dat op de permanente postinrich-
ting in het RAl-Congrescentrum, welke van 7 t.e.m. 9 oktober a.s. ter gelegenheid van de Internationa-
le Conferentie van de Rotary International zal worden opengesteld, gedurende genoemd tijdvak 
GEEN nummerstroken met bijzondere opdruk zullen worden gebruikt. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0130 Afdruk in zwart 
VDW 759 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van donderdag 7 oktober 1965 tot en met zaterdag 9 oktober 1965. 
 
 
 
AMSTERDAM     Congres Confédération européenne de l’agriculture 1965 
 

Dienstorder No H.526 van 30 september 1965: Gebruik bijzonder stempel en nummerstroken 
met bijzondere opdruk. 
1.  Van 10 t.e.m. 15 oktober a.s. zal in het RAI -Congrescentrum te Amsterdam een congres van de 

Confédération européenne de l'agriculture worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal de semi-permanente postinrichting in genoemd Congrescentrum van 

11 t.e.m. 15 oktober a.s. worden opengesteld. 
3.  De op de semi-permanente postinrichting ter verzending aangeboden gewone, aan te tekenen en 

expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
4.  Voor aan te tekenen stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
5.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren volgens de aard en het gewicht daarvan te wor-

den gefrankeerd. Zij behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden gesloten in een 
als brief gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor 
Amsterdam. Op de omslag behoort de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING CONGRES VAN 
DE CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DE L' AGRICULTURE" te worden gesteld. 

 

  
 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
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TBBS 0131 Afdruk in zwart 
VDW 760 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van zondag 10 oktober 1965 tot en met vrijdag 15 oktober 1965. 
 
AMSTERDAM     Verkoop ICEM-zegels 1966 
 

Dienstorder No H.34 van 20 januari 1966: H. 34. Vestiging tijdelijke postkantoren, gelegen-
heidsstempels 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 tijde-
lijke 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 expresse-
stukken zullen, indien deze uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Vluchtelingenvervoerpost-
zegel(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 vesti-
ging 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. 
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3.  De ter stempeling toe te zenden stukken -uitsluitend gefrankeerd met één of meer Vluchtelingen-
vervoerpostzegel(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 bedoel-
de omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING POSTZEGELACTIE VLUCHTELINGEN-
VERVOER" te stellen. 

 

   
 

Tevens werden de dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 1, 2 en 3 gebruikt. 
 
TBBS 0132 Afdruk in zwart 
VDW 765 

   
 

   
 

Gebruiksdata dinsdag 1 februari 1966 en woensdag 2 februari 1966. 
 
AMSTERDAM     Wereldkampioenschappen Bridge voor Paren 1966 
 

Dienstorder No H.219 van 21 april 1966: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder 
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Van 7 t.e.m. 16 mei a.s. zullen in het RAl -Congrescentrum te Amsterdam de Wereldkampioen-

schappen Bridge voor Paren ("World Bridge Pair Championships 1966") worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal de semi-permanente postinrichting in genoemd Congrescentrum wor-

den opengesteld. 
3.  De op vorengenoemde postinrichting, tijdens de onderwerpelijke kampioenschappen, ter post be-

zorgde gewone, aangetekende en expresse stukken zullen van een afdruk van een bijzonder 
stempel worden voorzien.  
Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden ge-
bruikt. 

4.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd. 
Zij dienen, vergezeld van een desbetreffend verzoek, door de afzenders te worden gesloten in een 
als brief gefrankeerde omslag welke is geadresseerd aan directeur van het postdistrict Amsterdam. 
Op de omslag dient de aanduiding "Bijzondere stempeling World Bridge Pair Championships 1966" 
te worden gesteld. 
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Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0133 Afdruk in zwart 
VDW 789 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van zaterdag 7 mei 1966 tot en met maandag 16 mei 1966. 
 
 
 
 
AMSTERDAM     Congres Algemene Bond van Ambtenaren 1966 
 

Dienstorder No H.302 van 26 mei 1966: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Van 8 t.e.m. 10 juni a.s. zal door de Algemene Bond van Ambtenaren in het RAl -congrescentrum 

te Amsterdam het Congres 1966 worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal de semi-permanente postinrichting in genoemd congrescentrum wor-

den opengesteld. 
3.  De op vorenbedoelde postinrichting tijdens het onderwerpelijke congres ter post bezorgde stukken 

zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
4.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en 

gewicht gefrankeerd. Zij dienen, 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 postdistrict Amsterdam. Op de omslag dient de aanduiding "Bijzondere stempeling ABVA " te 
worden gesteld. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
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TBBS 0134 Afdruk in zwart 
VDW 796 

   
 

Gebruiksperiode van woensdag 8 juni 1966 tot en met vrijdag 10 juni 1966. 
 
AMSTERDAM     European Technical Conference 1966 
 

Dienstorder No H.441 van 11 augustus 1966: Gebruik bijzonder stempel. 
1.  Van 29 t.e.m. 31 augustus a.s. houdt de IBM in het RAl -Congrescentrum te Amsterdam haar "Eu-

ropean Technical Conference". 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal de semi-permanente postinrichting Amsterdam RAI-Congrescentrum 

worden opengesteld. 
 De in deze postinrichting, tijdens de conferentie, ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk 

van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel worden voorzien. 
3.  De ter stempeling toe te zenden stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en ge-

wicht te zijn gefrankeerd. Zij behoren -vergezeld van een desbetreffend verzoek -door de afzen-
ders te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag welke is geadresseerd aan de direc-
teur van het postdistrict Amsterdam. 
Op de omslag dient de aanduiding "Bijzondere stempeling European Technical Conference" te 
worden gesteld. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 

TBBS 0135 Afdruk in zwart 
VDW 802 
 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 29 augustus 1966 tot en met woensdag 31 augustus 1966. 
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AMSTERDAM     Internationaal Congres Interne Geneeskunde 1966 
 

Dienstorder No H.449 van 18 augustus 1966: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor en gebruik bij-
zonder stempel. 
1.  Van 7 t.e.m. 10 september a.s. zal in het RAl -Congrescentrum te Amsterdam het 9e Internationaal 

Congres van Interne Geneeskunde plaats vinden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal de semi-permanente postinrichting in genoemd congrescentrum wor-

den opengesteld. 
3.  De in voornoemde postinrichting tijdens het congres ter post bezorgde stukken zullen van een af-

druk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel worden 
voorzien. 

4.  De ter stempeling toe te zenden stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en ge-
wicht te zijn gefrankeerd. Zij behoren -vergezeld van een desbetreffend verzoek -door de afzen-
ders te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de direc-
teur van het postdistrict Amsterdam. 
Op de omslag dient de aanduiding "Bijzondere stempeling Internationaal Congres van Interne Ge-
neeskunde" te worden gesteld. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0136 Afdruk in zwart 
VDW 804 
 

   
 

Gebruiksperiode van woensdag 7 september 1966 tot en met zaterdag 10 september 1966. 
 
 
 
 
AMSTERDAM     Second European Symposium on “Comminution” 1966 
 

Dienstorder No H.475 van 1 september 1966: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzon-
der stempel. 
1.  Van 20 t.e.m. 23 september a.s. zal in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam, t.g.v. 

het Second European Symposium on "Comminution", een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
2.  De in het tijdelijke postkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-

stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagte-
keningstempel van het desbetreffende districtspostkantoor worden voorzien. 

3.  Degenen, die prijs stellen op het bezit van een afdruk van een der bijzondere stempels doch niet in 
de gelegenheid zijn zich op het tijdelijke postkantoor te vervoegen, kunnen stukken ter stempeling 
toezenden. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en 
gewicht te zijn gefrankeerd.. Zij dienen door de afzenders te worden gesloten in een als brief ge-
frankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor te Rotter-
dam, c.q. 's-Gravenhage, c.q. Amsterdam.  
Op de omslag behoort een duidelijke en in het oog lopende aanduiding BIJZONDERE STEMPE-
LING SECOND EUROPEAN SYMPOSIUM ON COMMINUTION te worden gesteld. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
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TBBS 0137 Afdruk in zwart 
VDW 808 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 20 september 1966 tot en met vrijdag 23 september 1966. 
 
 
 
AMSTERDAM     Filatelistenbeurs 1966 
 

Dienstorder No H.486 van 8 september 1966: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzon-
der stempel. 
1.  Op 26 september a.s. zal in gebouw "Frascati" te Amsterdam, ter gelegenheid van een aldaar te 

houden filatelistenbeurs, een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
2.  De op dit tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen 

van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
3.  Degenen, die prijs stellen op het bezit van een afdruk van het bijzonder stempel doch niet in de 

gelegenheid zijn zich op het tijdelijk postkantoor te vervoegen, kunnen stukken ter stempeling toe-
zenden. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en 
gewicht te zijn gefrankeerd. Zij dienen door de afzenders te worden gesloten in een als brief ge-
frankeerde omslag, die is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor Amsterdam. 
Op de omslag behoort een duidelijke en in het oog lopende aanduiding "Bijzondere stempeling Fi-
latelistenbeurs" te worden gesteld. 

 
TBBS 0138 Afdruk in zwart 
VDW 811 

  
 

Gebruiksdatum maandag 26 september 1966. 
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AMSTERDAM     Internationale Reisbureau- en Spoorwegconferentie CITA/IRSK 1966 
 

Dienstorder No H.590 van 27 oktober 1966: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Van 7 t.e.m. 11 november a.s. zal in het RAl-congrescentrum te Amsterdam de Internationale reis-

bureau- en spoorwegconferentie CITA/IRSK worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal de semi-permanente postinrichting in genoemd congrescentrum wor-

den opengesteld. De in deze postinrichting, tijdens de conferentie, ter post bezorgde stukken zullen 
van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel 
van Amsterdam worden voorzien. 

3.  Degenen, die prijs stellen op het bezit van een afdruk van het bijzonder stempel, doch niet in de 
gelegenheid zijn zich op het tijdelijk postkantoor te vervoegen, kunnen stukken ter stempeling toe-
zenden. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en 
gewicht te zijn gefrankeerd. Zij dienen door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te 
worden gesloten die is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor Amsterdam. 
Op de omslag behoort de duidelijke en in het oog lopende aanduiding “Bijzondere stempeling Int. 
reisbureau- en spoorwegconferentie CITA/IRSK" te worden gesteld. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0139 Afdruk in zwart 
VDW 814 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 7 november 1966 tot en met vrijdag 11 november 1966. 
 
AMSTERDAM     40

e
 Uitgifte Kinderpostzegels 1966 

 

Dienstorder No H.623 van 10 november 1966: Vestiging tijdelijke postkantoren en gebruik bij-
zondere 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 expresse-
stukken zullen, INDIEN DEZE STUKKEN UITSLUITEND ZIJN GEFRANKEERD MET EEN OF 
MEER KINDERPOSTZEGELS 1966, van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
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In alle bijzondere stempels is het auto- PTT -kantoor afgebeeld en de tekst “40 X KINDERZE-
GELS" opgenomen. Bovendien is (voor elke plaats waar een tijdelijk postkantoor zal worden ge-
vestigd afzonderlijk) de plaatsnaam en de datum(s) van vestiging vermeld. 

3.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk "AUTOPOSTKAN-
TOOR" 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. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 1 en 2 gebruikt. 
 
TBBS 0140 Afdruk in zwart 
VDW 816 
 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 15 november 1966 tot en met vrijdag 18 november 1966. 
 
AMSTERDAM     Verkoop Zomerpostzegels 1967 
 

Dienstorder No H.166 van 30 maart 1967: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik bijzondere 
stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels 1967 zal op 11, 12, 13, 14 en 17 april a.s. 

te 's-Gravenhage (Op het voetpad van de Lange Vijverberg) en van 18 t.e.m. 21 april a.s. te Am-
sterdam (op de Dam) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. De tijdelijke postkantoren worden 
gehuisvest in het Autopostkantoor. 

2.  In de tijdelijke postkantoren zullen uitsluitend Zomerpostzegels 1967 worden verkocht. De kantoren 
zijn voorts aangewezen voor het aannemen van gewone, aangetekende en expresse-stukken. 

3.  De op de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden stukken, die uitsluitend zijn gefran-
keerd met één of meer Zomerpostzegels 1967, zullen worden voorzien van een afdruk van een bij-
zonder stempel en van een dagtekeningstempel van het Autopostkantoor. 

4.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk AUTOPOSTKAN-
TOOR worden gebruikt. 

5.  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. Franke-
ring mag in dit geval uitsluitend geschieden met Zomerpostzegels 1967. De stukken behoren 
door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten die is geadresseerd 
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aan de directeur van het districtspostkantoor 's-Gravenhage respectievelijk Amsterdam. Op de om-
slag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling Zomerpostzegels 1967". 

 

   
 

Tevens werd dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 1 gebruikt. 
 
TBBS 0141 Afdruk in zwart 
VDW 838 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 18 april 1967 tot en met vrijdag 21 april 1967. 
 
AMSTERDAM     Filatelistenbeurs 1967 
 

Dienstorder No H.214 van 20 april 1967: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Op 2 mei a.s. zal in gebouw "Frascati" te Amsterdam, ter gelegenheid van een aldaar te houden 

filatelistenbeurs, een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
2.  De in dit tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen 

van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. Voor aangetekend te verzenden stuk-
ken zullen GEEN nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 

3.  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. Zij be-
horen door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten, die is gea-
dresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor Amsterdam. Op de omslag dient duidelijk 
te worden vermeld "Bijzondere stempeling FILATELISTENBEURS". 

 
TBBS 0142 Afdruk in zwart 
VDW 842 

  
 

Gebruiksdatum dinsdag 2 mei 1967. 
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AMSTERDAM     AMPHILEX 67 
 

Dienstorder No H.234 van 27 april 1967: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzondere 
stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk (Amphilex 67). 
1.  Van 11 t.e.m. 21 mei a.s. wordt in het RAl-gebouw te Amsterdam de Internationale Postzegelten-

toonstelling AMPHILEX 67 gehouden. 
Ter gelegenheid daarvan zal op de tentoonstelling een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 

2.  De openstellingtijden van het tijdelijk postkantoor zijn als volgt: 
op 11 mei van 14-18 uur; 
van 12 t.e.m. 20 mei van 10-18 uur {ook op zaterdagen, zon- en feestdagen); 
op 21 mei van 10-15.30 uur. 
Aan het desbetreffende geldloket kunnen tot 18 uur (op 21 mei tot 15.30 uur) alle geldzaken wor-
den afgedaan. 

3.  In het tijdelijk postkantoor zullen 5 verschillende bijzondere stempels worden gebezigd, respectie-
velijk met de tekst: 
a.  AMSTERDAM 11 T.E.M. 21. MEI 1967. AMPHILEX 67; 
b.  AMSTERDAM 12 MEI 1961 DAG VAN DE JEUGDFILATELIE; 
c.  AMSTERDAM 13-V-'67 DAG VAN DE POSTSTUKKEN- EN POSTSTEMPEL VERZAME-

LAARS; 
d.  AMSTERDAM 14 MEI 1967 DAG VAN DE INTERNATIONALE RALLY VOOR AEROFILATE-

LISTEN; 
e.  AMSTERDAM 15 MEI 1967 BRITISH DAY. 
De sub a. vermelde stempel zal op alle dagen van de tentoonstelling worden gebruikt. Aangezien 
in deze stempel een tijdvak is opgenomen zullen de daarmede te stempelen stukken tevens wor-
den voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel van Amsterdam c.q. (op de desbetref-
fende dag) van een afdruk van één onder b. t.e.m. e. genoemde stempels. 
De sub b. t.e.m. e. vermelde stempels zullen alleen op de aangegeven datums worden gebruikt; 
desgewenst in combinatie met een afdruk van de stempel genoemd onder a:. In dit laatste geval 
dus zonder afdruk van een dagtekeningstempel. 
Een afdruk van de bijzondere stempels mag worden aangebracht op alle geldige Nederland-
se frankeerzegels; het gebruik van Amphilex-zegels is derhalve NIET vereist. 
Op losse zegels mogen geen stempelafdrukken worden geplaatst. 

4.  Voorts zullen op de tentoonstelling brievenbussen worden geplaatst -voorzien van een desbetref-
fende aanduiding- waarin de bezoekers alvast geadresseerde stukken kunnen werpen, die een 
volgende dag behoren te worden gestempeld met de stempel van het bijzondere evenement van 
die dag (zie punt 3 sub b. t.e.m. e.). 

5.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de bijzondere opdruk AMPHI-
LEX 67 worden gebruikt. 

6.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) en ge-
wicht te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse frankeerzegels. 
De stukken behoren -vergezeld van een desbetreffend verzoek- door de afzender(s) in een als 
brief gefrankeerde omslag te worden gesloten die is geadresseerd aan de directeur van het post-
district Amsterdam. 
In het verzoek om stempeling dient DUIDELIJK te worden aangegeven van welk bijzonder stempel 
een afdruk wordt verlangd (zie v.z.n. punt 3 hier voren). Op de omslag moet de aanduiding "Bij-
zondere stempeling AMPHILEX 67" worden vermeld. 
 

   
 
Dienstorder No H.259 van 11 mei 1967: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzondere 
stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk. (Rectificatie do. 234/1967; Amphilex 67). 
De in punt 2 van do. 234/1967 vermelde openstellingtijden van het tijdelijk postkantoor zijn als volgt  
gewijzigd: 
op 11 mei van 14-17.30 uur; 
van 12 t.e.m. 20 mei van 10-17.30 uur (ook op zaterdag, zondag en feestdagen); 
op 21 mei van 10-15 uur. 
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Aan het desbetreffende geldloket kunnen tot 17.30 uur (op 21 mei tot 15 uur) alle geldzaken worden 
afgedaan. 
 

Tevens werden o.a. dagtekeningstempels AMSTERDAM 62, 79 en 91 gebruikt. 
 
 
 
TBBS 0143 Stempel “AMPHILEX 67” (algemeen) afdruk in zwart 
VDW 843 
 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van donderdag 11 mei 1967 tot en met zondag 21 mei 1967. 
 
TBBS 0144 Stempel “Dag van de Jeugdfilatelie” afdruk in zwart 
VDW 844 

  
 

Gebruiksdatum vrijdag 12 mei 1967. 
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TBBS 0145 Stempel “Dag van de Poststukken- en Poststempelverzamelaars” afdruk in zwart 
VDW 845 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 13 mei 1967. 
 
TBBS 0146 Stempel “Dag van de Internationale Rally voor Aerofilatelisten” afdruk in zwart 
VDW 846 
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Gebruiksdatum zondag 14 mei 1967. 
 
 
 
TBBS 0147 Stempel “British Day” afdruk in zwart 
VDW 847 
 

  
 

Gebruiksdatum maandag 15 mei 1967. 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM     Congres Fédération Internationale de Philatélie (F.I.P.) 1967 
 

Dienstorder No H.260 van 11 mei 1967: Gebruik bijzonder stempel. 
1. Van 23 t.e.m. 25 mei a.s. zal, ter gelegenheid van het congres van de Féderation Internationale de 

Philatelie (F.I.P.), het postkantoor Amsterdam -Congrescentrum worden opengesteld. De tijdens dit 
congres aldaar ter post bezorgde stukken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzon-
der stempel. 

2.  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 geldi-
ge Nederlandse frankeerzegels. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefran-
keerde omslag te worden toegezonden aan de directeur van het districtspostkantoor Amsterdam. 
Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld "Bijzondere stempeling F.I.P.-CONGRES". 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
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TBBS 0148 Afdruk in zwart 
VDW 848 

    
 

Gebruiksperiode van dinsdag 23 mei 1967 tot en met donderdag 25 mei 1967. 
 
AMSTERDAM     Jubileumvergadering Nederlandse Spaarbankbond 1967 
 

Dienstorder No H.260 van 11 mei 1967: Gebruik bijzonder stempel. 
1.  Ter gelegenheid van de Jubileumvergadering van de Nederlandse Spaarbankbond, zal het post-

kantoor Amsterdam -Congrescentrum op 2 juni a.s. worden opengesteld; de op die dag aldaar ter 
post bezorgde stukken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. 

2.  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 geldi-
ge Nederlandse frankeerzegels. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefran-
keerde omslag te worden toegezonden aan de directeur van het districtspostkantoor Amsterdam. 
Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld "Bijzondere stempeling JUBILEUM VERGADE-
RING NEDERLANDSE SPAARBANKBOND". 

 
TBBS 0149 Afdruk in zwart 
VDW 850 

  
 

Gebruiksdatum vrijdag 2 juni 1967. 
 
AMSTERDAM     55

e
 Nederlandse Filatelistendag 1967 

 

Dienstorder No H.276 van 18 mei 1967: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder stem-
pel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Op 3 juni a.s. zal, ter gelegenheid van de 55e Nederlandse Filatelistendag, in hotel Krasnapolski te 

Amsterdam een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
2.  De in dit tijdelijk postkantoor ter post bezorgde stukken zullen worden voorzien van een bijzonder 

stempel. 
3.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden 

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 geldi-
ge Nederlandse frankeerzegels. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefran-
keerde omslag te worden toegezonden aan de directeur van het districtspostkantoor Amsterdam. 
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Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld "Bijzondere stempeling 55e NEDERLANDSE FI-
LATELISTENDAG". 

 
TBBS 0150 Afdruk in zwart 
VDW 851 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 3 juni 1967. 
 
AMSTERDAM     8

e
 Doopsgezinde Wereld Congres 1967 

 

Dienstorder No H.386 van 13 juli 1967: Gebruik bijzonder stempel. 
1.  Van 24 t.e.m. 29 juli a.s. zal, ter gelegenheid van het 8e Doopsgezinde Wereld Congres, het post-

kantoor Amsterdam -Congrescentrum worden opengesteld. De aldaar ter post bezorgde stukken 
zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. 

2.  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 geldi-
ge Nederlandse frankeerzegels. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefran-
keerde omslag te worden toegezonden aan de directeur van het districtspostkantoor Amsterdam. 
Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld "Bijzondere stempeling 8e DOOPSGEZINDE WE-
RELD CONGRES". 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0151 Afdruk in zwart 
VDW 855 
 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 24 juli 1967 tot en met zaterdag 29 juli 1967. 
 
AMSTERDAM     Verkoop Rode Kruis postzegels 1967 
 

Dienstorder No H.399 van 20 juli 1967: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik bijzondere 
stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Rode Kruis postzegels (vgl do. 314/1967) zal in de hierna 

genoemde plaatsen gedurende het daarachter vermelde tijdvak een tijdelijk postkantoor worden 
gevestigd: 
's-Gravenhage  8 t.e.m. 11 augustus 
Amsterdam   14 t.e.m. 18 augustus 
Haarlem   21 t.e.m. 25 augustus 
Rotterdam   28 augustus t.e.m. 1 september 
Utrecht   4 t.e.m. 8 september. 
Voor de huisvesting van de tijdelijke postkantoren zal het Autopostkantoor worden gebezigd. 
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2.  De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-
stukken zullen, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Rode Kruis 
postzegels 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 zullen nummerstroken met de opdruk AUTO POSTKAN-
TOOR worden 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 uit-
sluitend Rode Kruis-postzegels 1967. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief ge-
frankeerde omslag te worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1 genoemde postkanto-
ren. 
Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld "Bijzondere stempeling Rode Kruis postzegels". 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 2 gebruikt. 
 
TBBS 0152 
VDW 857 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 14 augustus 1967 tot en met vrijdag 18 augustus 1967. 
 
 
 
AMSTERDAM     19

e
 Internationale Tuberculose Conferentie 1967 

 

Dienstorder No H.502 van 14 september 1967: Gebruik bijzonder stempel en nummerstroken 
met bijzondere opdruk. 
1.  Van 3 t.e.m. 7 oktober a.s. wordt in het Congrescentrum te Amsterdam de 19e Internationale Tu-

berculose Conferentie gehouden. Ter gelegenheid daarvan zal het postkantoor Amsterdam -
Congrescentrum worden opengesteld. 

2:  De in genoemd postkantoor, tijdens de conferentie, ter post bezorgde stukken zullen worden voor-
zien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstem-
pel van Amsterdam. 
Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden ge-
bruikt. 

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 beho-
ren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden toegezonden aan de direc-
teur van het districtspostkantoor Amsterdam. 
Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling 19e Internationale Tuber-
culose Conferentie". 
 

 
 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
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TBBS 0153 Afdruk in zwart 
VDW 867 

   
 

    
 

Gebruiksperiode van dinsdag 3 oktober 1967 tot en met zaterdag 7 oktober 1967. 
 
AMSTERDAM     Congres “International Police Association” 1967 
 

Dienstorder No H.538 van 28 september 1967: Gebruik bijzonder stempel. 
1.  Van 9 t.e.m. 13 oktober a.s. wordt in het Congrescentrum te Amsterdam het vijfde driejaarlijks con-

gres van de "International Police Association" gehouden. 
Ter gelegenheid daarvan zal het postkantoor Amsterdam -Congrescentrum worden opengesteld. 

2.  De in genoemd postkantoor, tijdens de conferentie, ter post bezorgde stukken zullen worden voor-
zien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstem-
pel van Amsterdam. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zen-
den 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 districtspostkantoor Amsterdam. 
Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling CONGRES INTERNATI-
ONAL POLICE ASSOCIATION". 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0154 Afdruk in zwart 
VDW 869 

    
 

Gebruiksperiode van maandag 9 oktober 1967 tot en met vrijdag 13 oktober 1967. 
 
AMSTERDAM     7

e
 Europese Conferentie van de I.P.T.T.-P.T.T.I.-I.C.T.T. 1967 
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Dienstorder No H.618 van 2 november 1967: Gebruik bijzonder stempel. 
1.  Van 14 t.e.m. 16 november a.s. wordt in het Congrescentrum te Amsterdam de 7e Europese Con-

ferentie van de I;P.T.T.-P.T.T.I.-I.C.T.T. gehouden. Ter gelegenheid daarvan zal het postkantoor 
Amsterdam -Congrescentrum worden opengesteld. 

2.  De in genoemd postkantoor, tijdens de conferentie, ter post. bezorgde stukken zullen worden voor-
zien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstem-
pel van Amsterdam. 

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 beho-
ren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden toegezonden aan de direc-
teur van het districtspostkantoor Amsterdam. Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bij-
zondere stempeling EUROPESE CONFERENTIE I.P.T.T.". 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0155 Afdruk in zwart 
VDW 875 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 14 november 1967 tot en met donderdag 16 november 1967. 
 
AMSTERDAM     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 expresse-
stukken zullen, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Kinderpost-
zegels 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 AUTOPOSTKAN-
TOOR 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 uit-
sluitend Kinderpostzegels 1967. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefran-
keerde 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. 
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Tevens werd dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 1 gebruikt. 
 
TBBS 0156 Afdruk in zwart 
VDW 877 
 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 28 november 1967 tot en met donderdag 30 november 1967. 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM     Tentoonstelling “Bijbel en Postzegel” 1968 
 

Dienstorder No H.191 van 28 maart 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Ter gelegenheid van de tentoonstelling "Bijbel en Postzegel" zal van 10 t.e.m. 13 april a.s. in het 

Bijbelhuis te Amsterdam tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in deze brievenbus ter post bezorgde, niet-aangetekende, stukken -welke dienen te zijn gea-

dresseerd en te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse frankeerzegels -zullen op het districts-
postkantoor Amsterdam worden voorzien van een afdruk van een bijzondere stempel alsmede van 
een afdruk van een dagtekeningstempel van genoemd postkantoor. 

3.  Desgewenst kunnen, niet-aangetekende, stukken ter stempeling worden toegezonden aan de di-
recteur van het districtspostkantoor Amsterdam. 
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 frankeerzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag waarop duidelijk is vermeld "Bijzonde-

re stempeling BIJBEL EN POSTZEGEL". 
4.  Voor zover nodig wordt opgemerkt dat bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van de 

ter stempeling toegezonden stukken niet is geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van 
de gewenste stempel, met de gewone middelen van vervoer, aan de geadresseerde(n) toegezon-
den. Gebruik van dienstomslagen, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de te-
rugzending ervan is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
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TBBS 0157 Afdruk in zwart 
VDW 890 

    
 

Gebruiksperiode van woensdag 10 april 1968 tot en met zaterdag 13 april 1968. 
 
 
 
 
AMSTERDAM     Filatelistenbeurs EUROPA 1968 
 

Dienstorder No H.238 van 19 april 1968: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Op 29 april a.s. zal in gebouw "Frascati" te Amsterdam, ter gelegenheid van een aldaar te houden 

filatelistenbeurs, een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
2.  De in dit tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken wor-

den voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. Voor aangetekend te verzenden stukken 
worden geen nummerstroken met bijzondere opdruk gebruikt. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het dis-
trictspostkantoor Amsterdam. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard (brief, briefkaart, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige Nederland-

se frankeerzegels, die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere 

stempeling FILATELISTENBEURS EUROPA. 
4.  Bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is 

niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, met de gewone 
middelen van vervoer, aan de geadresseerden toegezonden. 
Gebruik van dienstomslagen, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de terug-
zending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 
TBBS 0158 Afdruk in zwart 
VDW 891 

  
 

Gebruiksdatum maandag 29 april 1968. 
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AMSTERDAM     18
e
 Congres International Publishers Association 1968 

 

Dienstorder No H.313 van 30 mei 1968: Gebruik bijzonder stempel. 
1.  Van 10 t.e.m. 15 juni a.s. zal in net Congrescentrum te Amsterdam het 18e congres van de Inter-

national Publishers Association gehouden worden. 
2.  In verband met vorengenoemde congres zal het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum worden 

opengesteld en zullen de aldaar -tijdens het congres -ter post bezorgde gewone, aangetekende en 
expresse,.stukken worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een 
afdruk van een dagtekeningstempel van Amsterdam.  

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het dis-
trictspostkantoor Amsterdam. 
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 18e I.P.A.-Congres. 
4. Bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is 

niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, op de geëigen-
de wijze, aan de geadresseerden toegezonden. 
Gebruik van dienstomslagen, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de terug-
zending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 2 gebruikt. 
 
TBBS 0159 Afdruk in zwart 
VDW 900 

    
 

Gebruiksperiode van maandag 10 juni 1968 tot en met zaterdag 15 juni 1968. 
 
AMSTERDAM     3

e
 Europees Oogheelkundig Congres 1968 

 

Dienstorder No H.313 van 30 mei 1968: Gebruik bijzonder stempel. 
1.  Van 18 t.e.m. 21 juni a.s. vindt in het Congrescentrum te Amsterdam het 3e Europees Oogheel-

kundig Congres plaats. 
2.  In verband met vorengenoemde congres zal het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum worden 

opengesteld en zullen de aldaar -tijdens het congres -ter post bezorgde gewone, aangetekende en 
expresse,.stukken worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een 
afdruk van een dagtekeningstempel van Amsterdam.  

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het dis-
trictspostkantoor Amsterdam. 
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 3e Europees Oogheelkundig Congres. 
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4.  Bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is 
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, op de geëigen-
de wijze, aan de geadresseerden toegezonden. 
Gebruik van dienstomslagen, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de terug-
zending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 2 gebruikt. 
 
TBBS 0160 Afdruk in zwart 
VDW 901 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 18 juni 1968 tot en met vrijdag 21 juni 1968. 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM     16

e
 Internationaal Congres voor Toegepaste Psychologie 1968 

 

Dienstorder No H.435 van 8 augustus 1968: Gebruik bijzonder stempel. 
1.  Van 19 t.e.m. 22 augustus a.s. wordt in het Congrescentrum te Amsterdam het 16e Internationaal 

Congres voor Toegepaste Psychologie gehouden. 
2. In verband met vorengenoemde congres zal het postkantoor Amsterdam-congrescentrum worden 

opengesteld. De aldaar -tijdens bedoeld congres -ter post bezorgde gewone, aangetekende en ex-
presse-stukken worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een af-
druk van een dagteekeningstempel van Amsterdam. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het dis-
trictspostkantoor Amsterdam. 
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 16e Internationaal congres voor Toegepaste Psychologie. 
4. Bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is 

niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, op de geëigen-
de wijze aan de geadresseerden toegezonden. 
Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de te-
rugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
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TBBS 0161 Afdruk in zwart 
VDW 908 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 19 augustus 1968 tot en met donderdag 22 augustus 1968. 
 
AMSTERDAM     3

e
 Internationaal Congres voor Phlébologie 1968 

 

Dienstorder No H.435 van 8 augustus 1968: Gebruik bijzonder stempel. 
1.  Van 9 t.e.m. 13 september a.s. zal in het Congrescentrum te Amsterdam het 3e Internationaal 

Congres voor Phlébologie plaats vinden. 
2.  In verband met vorengenoemde congres zal het postkantoor Amsterdam-congrescentrum worden 

opengesteld. De aldaar -tijdens bedoeld congres -ter post bezorgde gewone, aangetekende en ex-
presse-stukken worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een af-
druk van een dagteekeningstempel van Amsterdam. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het dis-
trictspostkantoor Amsterdam. 
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 3e Internationaal Congres voor Phlébologie. 
5.  Bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is 

niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, op de geëi-
gende wijze aan de geadresseerden toegezonden. 
Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 

De Belgische, Nederlandse en Luxemburgse vereniging van artsen van de Benelux Vereniging voor 
Flebologie is aangesloten bij de Union Internationale de Phlébologie. De vereniging waarvan de art-
sen/leden geïnteresseerd  zijn in veneuze en lymfatische pathologie, werd opgericht op 16 november 
1957 te Eindhoven en behoort tot de oudste flebologie verenigingen in de wereld. Specialisten in de 
dermatologie, angiologie en vaatheelkunde zowel als andere specialisten en huisartsen vinden hier 
een interessant discussieforum. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 

TBBS 0162 Afdruk in zwart 
VDW 909 
 

 
 

Gebruiksperiode van maandag 9 september 1968 tot en met vrijdag 13 september 1968. 
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AMSTERDAM     Dag van de Postzegel 1968 
 

Dienstorder No H.528 van 26 september 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bij-
zonder stempel. 
1.  Ter gelegenheid van de "Dag van de Postzegel 1968" zal op 12 oktober a.s. te Amsterdam in het 

Van Nispenhuis, Stadhouderskade 55, 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 Amsterdam 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 direc-
teur van het postkantoor Amsterdam. 
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". 
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 geëigen-
de 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 AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 
TBBS 0163 Afdruk in zwart 
VDW 912a 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 12 oktober 1968. 
 
AMSTERDAM     First Space Education Days 1968 
 

Dienstorder No H.587 van 24 oktober 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Op 9 en 10 november a.s. zal- in verband met de "First space education days" -in het gebouw van 

het Nederlandsch Instituut voor Nijverheid en Techniek, Rozengracht 224, Amsterdam, tijdelijk een 
brievenbus worden geplaatst. 

2.  De in deze brievenbus ter post bezorgde, niet-aangetekende, stukken- geadresseerd en voldoende 
gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -worden op het districtspostkantoor te Amster-
dam voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel en van een afdruk van een dagtekenings-
tempel van genoemd kantoor. 

3.  Desgewenst kunnen niet-aangetekende stukken ter stempeling worden toegezonden aan de direc-
teur van het districtspostkantoor te Amsterdam. 
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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 FIRST SPACE EDUCATION DAYS. 
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, aan de gea-
dresseerden toegezonden. 
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 
TBBS 0164 Afdruk in zwart 
VDW 917 
 

 
 

Gebruiksdata zaterdag 9 en zondag 10 november 1968. 
 
AMSTERDAM     Verkoop Kinderpostzegel 1968 
 

Dienstorder No H.607 van 31 oktober 1968: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik bijzonde-
re 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 geves-
tigd, 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 expresse-
stukken worden, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Kinder-
postzegels 1968, voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De in het tijdelijk postkan-
toor te Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en ’s-Gravenhage ter post bezorgde stukken zullen te-
vens worden voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel Autopostkantoor. 
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3.  Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk AUTOPOST-
KANTOOR 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 Kin-

derpostzegels 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 geadres-
seerden toegezonden. 
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 2 gebruikt. 
 
TBBS 0165 Afdruk in zwart 
VDW 918 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 12 november 1968 tot en met donderdag 14 november 1968. 
 
AMSTERDAM     Verkoop Zomerpostzegels 1969 
 

Dienstorder No H.205 van 3 april 1969: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder post-
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels 1969 zal van 15 t.e.m. 18 april a.s. te 

Amsterdam (op de Dam) en van 21 t.e.m. 25 april a..s. te 's-Gravenhage (op de Lange Vijverberg 
nabij de Vijverdam) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, gehuisvest in het Autopostkantoor. 

2.  In deze tijdelijke postkantoren zullen uitsluitend Zomerpostzegels 1969 worden verkocht. Voorts 
zijn de kantoren aangewezen voor het ter verzending aannemen van gewone, aangetekende en 
expresse-stukken. 

3.  De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden stukken, die uitsluitend mogen zijn 
gefrankeerd met Zomerpostzegels 1969, worden voorzien van een afdruk van een bijzonder 
poststempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van het Autopostkantoor. 

4.  Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk AUTOPOSTKAN-
TOOR gebruikt. 

5.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het dis-
trictspostkantoor te Amsterdam c.q.'s-Gravenhage. 
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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, eveneens 

uitsluitend met Zomerpostzegels 1969, die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aan-
gebracht; 

c.  in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten, gericht aan de directeur van het post-
district Amsterdam c.q. 's-Gravenhage; op de omslag duidelijk te vermelden: Bijzondere stem-
peling AUTOPOSTKANTOOR/ZOMERPOSTZEGELS 1969. 

Toezending dient uiteraard te geschieden aan elk districtspostkantoor afzonderlijk. 
6.  Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is 

niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, aan de gea-
dresseerden toegezonden. Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te 
zenden stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 1 gebruikt. 
 

  
 
TBBS 0166 Afdruk in zwart 
VDW 944 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 15 april 1969 tot en met vrijdag 18 april 1969. 
 
AMSTERDAM     3rd International Congress of Medical Librarianship 1969 
 

Dienstorder No H.252 van 24 april 1969: Gebruik bijzondere poststempel. 
1.  Van 5 t.e.m. 9 mei a.s. zal in het Congrescentrum te Amsterdam het “3rd International Congress of 

Medical Librarianship" worden gehouden. 
2.  In verband met genoemd congres zal het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum worden open-

gesteld en zullen de aldaar, tijdens het congres, ter post bezorgde gewone, aangetekende en ex-
presse-stukken worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel alsmede van een 
afdruk van een dagtekeningstempel van genoemd postkantoor. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het dis-
trictspostkantoor te Amsterdam. 
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 3rd International Congress of Medical Librarianship. 
4.  Bijvoeging van een retouromslag, voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken, is 

niet geoorloofd. De stukken worden" na te zijn voorzien van de gewenste stempel, aan de gea-
dresseerden toegezonden. 
Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de te-
rugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 2 gebruikt. 
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TBBS 0167 Afdruk in zwart 
VDW 946 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 5 mei 1969 tot en met vrijdag 9 mei 1969. 
 
 
 
AMSTERDAM     25 jaar I.V. Philatelica 1969 
 

Dienstorder No H.264 van 2 mei 1969: Gebruik bijzonder poststempel. 
1.  Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de I.V. Philatelica, afd. Amsterdam, zal het postkan-

toor Amsterdam-Congrescentrum op 10 mei a.s., van 9-12 uur zijn opengesteld. Voorts zal in de 
desbetreffende tentoonstellingsruimte op zaterdagmiddag 10 mei en op zondag 11 mei a.s. tijdelijk 
een brievenbus worden geplaatst. 

2.  De op 10 mei a.s. in vorengenoemd postkantoor c.q. op 10 en 11 mei a.. s. in de tijdelijke brieven-
bus ter post bezorgde stukken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststem-
pel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van bedoeld postkantoor. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het dis-
trictspostkantoor te Amsterdam. 
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: Bijzonde-

re stempeling 25 jaar Philatelica. 
4.  Bijvoeging van een retouromslag, voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken, 

is niet geoorloofd. De stukken worden, na stempeling, aan de geadresseerden toegezonden. 
Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de te-
rugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 en 2 gebruikt. 
 
TBBS 0168 Afdruk in zwart 
VDW 949 

   
 

Gebruiksdata zaterdag 10 mei 1969 en zondag 11 mei 1969. 
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AMSTERDAM     6
e
 Internationale Congres van de Betonwarenindustrie 1969 

 

Dienstorder No H.284 van 8 mei 1969: Gebruik bijzonder poststempel. 
1.  Ter gelegenheid van het zesde Internationale Congres van de Betonwarenindustrie zal het post-

kantoor Amsterdam-Congrescentrum van 19 t.e.m. 23 mei a.s. worden opengesteld. 
2.  De tijdens het congres in vorengenoemd postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en 

expresse-stukken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel alsmede 
van een afdruk van een dagtekeningstempel van bedoeld postkantoor. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het dis-
trictspostkantoor Amsterdam. 
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 6e Internationale Congres van de Betonwarenindustrie. 
4.  Bijvoeging van een retouromslag, voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken, is 

niet geoorloofd. De stukken worden, na stempeling, aan de geadresseerden toegezonden. 
Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de te-
rugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0169 Afdruk in zwart 
VDW 950 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 19 mei 1969 tot en met vrijdag 23 mei 1969. 
 
AMSTERDAM     XVIII Internationaal Congress of Aerospace Medecine 1969 
 

Dienstorder No H.492 van 21 augustus 1969: Gebruik bijzonder poststempel. 
1.  Van 15 t.e.m. 18 september a.s. wordt in het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum een bijzon-

dere poststempel gebruikt t.g.v. het "XVIII Internationaal Congress of Aerospace Medicine". 
2.  De tijdens het congres in genoemd postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en ex-

presse-stukken zullen, behalve van een afdruk van een bijzondere poststempel, tevens worden 
voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het post-
kantoor Amsterdam. 

4.  De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
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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 envelop/omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: 

Bijzondere stempeling INT. CONGRESS OF AEROSPACE MEDICINE. 
5.  Bijvoeging van een retouromslag, voor terugzending van gestempelde stukken, is niet geoorloofd. 

De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, aan de geadresseerden toege-
zonden. 
Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de te-
rugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 en 2 gebruikt. 
 
TBBS 0170 Afdruk in zwart 
VDW 957 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 15 september 1969 tot en met donderdag 18 september 1969. 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM     Second International Congress on Project Planning by Network Analysis 1969 
 

Dienstorder No 550 van 18 september 1969: Gebruik bijzonder poststempel. 
1.  Ter gelegenheid van het "Second International Congress on Project Planning by Network Analysis" 

(INTERNET), zal het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum van 6 t.e.m. 10 oktober a.s. worden 
opengesteld. De in dit postkantoor, tijdens het congres, ter post bezorgde gewone, aangetekende 
en expresse-stukken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzondere poststempel als-
mede van een afdruk van een dagtekeningstempel van genoemd postkantoor. 

3.  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 

4.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht aan voornoemde 

postdirecteur, op de envelop/omslag moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling IN-
TERNET. 

5.  Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is 
niet geoorloofd, terwijl voorts het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe 
te zenden stukken als voor de terugzending ervan, uitdrukkelijk is VERBODEN. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
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TBBS 0171 Afdruk in zwart 
VDW 960 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 6 oktober 1969 tot en met vrijdag 10 oktober 1969. 
 
AMSTERDAM     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 brieven-

bus 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 zoge-
noemde 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 iden-
tiek. 

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. 

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 geadresseer-
de(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. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 106 gebruikt. 
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TBBS 0172 Afdruk in zwart 
VDW 961a 
 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 11 oktober 1969. 
 
AMSTERDAM     Europa-forum van Lions International 1969 
 

Dienstorder No H.610 van 9 oktober 1969: Gebruik bijzonder poststempel. 
1.  Ter gelegenheid van het "Europa-forum van Lions International" zal het postkantoor Amsterdam-

Congrescentrum, van 16 t.e.m. 18 oktober a.s., worden opengesteld. De in dit postkantoor ter post 
bezorgde stukken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel alsmede 
van een afdruk van een dagtekeningstempel van genoemd postkantoor. 

2.  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postdistrict AMSTERDAM. 

3.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht aan voornoemde 

postdirecteur; op de envelop/omslag moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling 
EUROPA-FORUM LIONS INTERNATIONAL. 

4.  Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is 
niet geoorloofd, terwijl voorts het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe 
te zenden stukken als voor de terugzending ervan, uitdrukkelijk is VERBODEN. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0173 Afdruk in zwart 
VDW 962 
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Gebruiksperiode van donderdag 16 oktober 1969 tot en met zaterdag 18 oktober 1969. 
 
AMSTERDAM     “25th Annual General Meeting IATA” 1969 
 

Dienstorder No H.591 van 2 oktober 1969: Vestiging tijdelijk postkantoor, tijdelijke plaatsing 
brievenbus en gebruik bijzonder poststempel. 
1.  In verband met de “25th Annual General Meeting IATA” zal het postkantoor Amsterdam-

Congrescentrum worden opengesteld van 20 t.e.m. 23 oktober a.s. 
De in dit postkantoor, tijdens het congres ter post bezorgde stukken zullen worden voorzien van 
een afdruk van een bijzondere poststempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel 
van genoemd postkantoor. 

2.  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor Amsterdam. 

3.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: 

Bijzondere stempeling IATA. 
4.  Bijvoeging van retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is niet 

geoorloofd, terwijl voorts het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te 
zenden stukken als voor de terugzending ervan, uitdrukkelijk is VERBODEN. 

 

IATA staat voor International Air Traffic Association. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0174 Afdruk in zwart 
VDW 964 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 20 oktober 1969 tot en met donderdag 23 oktober 1969. 
 
AMSTERDAM     Verkoopactie Kinderpostzegels 1969 
 

Dienstorder No H.655 van 30 oktober 1969: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder 
poststempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Kinderpostzegels 1969 (vgl do. H535/1969) zal op 11, 12 en 

13 november a.s. te Amsterdam een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, gehuisvest in het Au-
topostkantoor; standplaats op de Dam. 

2.  De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden stukken worden, indien deze stukken 
uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Kinderpostzegel(s) 1969, voorzien van een af-
druk van een bijzonder poststempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van het 
Autopostkantoor . 
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3.  Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk AUTOPOSTKAN-
TOOR gebezigd. 

4.  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor Amsterdam. 

5.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  voldoende te zijn gefrankeerd met uitsluitend Kinderpostzegels 1969, die op de adreszijde van 

de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, geadresseerd aan de direc-

teur van het postkantoor Amsterdam, waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere stempeling AU-
TOPOSTKANTOOR / KINDERPOSTZEGELS. 

Bijsluiting van een begeleidend verzoek dient achterwege te blijven. 
6.  Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is 

niet geoorloofd, terwijl voorts het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe 
te zenden stukken als voor de terugzending ervan, uitdrukkelijk is VERBODEN. 

 

Tevens werden dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 2 gebruikt. 
 
TBBS 0175 Afdruk in zwart 
VDW 965 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 11 november 1969 tot en met donderdag 13 november 1969. 
 
AMSTERDAM     'Seventh Systems Engineering Symposium IBM' 1970 
 

Dienstorder No H.203 van 9 april 1970: Gebruik bijzonder poststempel. 
1.  Ter gelegenheid van het 'Seventh Systems Engineering Symposium IBM' zal in het postkantoor 

Amsterdam-Congrescentrum, van 14 t.e.m. 17 april a.s., een bijzondere poststempel worden ge-
bruikt. De in genoemd postkantoor tijdens het symposium ter post bezorgde stukken worden voor-
zien van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van een dagteke-
ningstempel van bedoeld postkantoor. 

2.  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 

3.  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 postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
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c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht aan voornoemde 
postdirecteur; op de envelop/omslag moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling 
SEVENTH SYSTEMS ENGINEERING SYMPOSIUM.  

Bijsluiting van een afzonderlijk verzoek dient achterwege te blijven. 
4.  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden stukken zullen, indien de ver-

zamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden onder 
verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken 
is niet geoorloofd. Gebruik van dienstomslagen, zowel voor toezending van te stempelen poststuk-
ken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 2 gebruikt. 
 
TBBS 0176 Afdruk in zwart 
VDW 967 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 14 april 1970 tot en met vrijdag 17 april 1970. 
 
 
 
AMSTERDAM     Sixth Intern. Congress World Confederation for Physical Therapy 1970 
 

Dienstorder No H.224 van 16 april 1970: Gebruik bijzonder poststempel. 
1.  In verband met het “Sixth International Congress World Confederation for Physical Therapy” zal in 

het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum van 27 april t/m 2 mei a.s. een bijzondere poststem-
pel worden gebruikt. De tijdens het congres ter post bezorgde stukken worden voorzien van een 
afdruk van de bijzondere poststempel en daarnaast van een afdruk van een dagtekeningstempel 
van genoemd postkantoor. 

2.  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 

3.  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 postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht aan genoemde postdi-

recteur; op de envelop/omslag moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling WORLD 
CONFEDERATION FOR PHYSICAL THERAPY.  

Bijsluiting van een afzonderlijk verzoek dient achterwege te blijven. 
4.  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de 

verzamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden onder 
verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken 
is niet geoorloofd. Gebruik van dienstomslagen, zowel voor toezending van te stempelen poststuk-
ken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 2 gebruikt. 
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TBBS 0177 Afdruk in zwart 
VDW 968 
 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 27 april 1970 tot en met zaterdag 2 mei 1970. 
 
 
 
 
AMSTERDAM     '69th Session of the International Olympic Committee' 1970 
 

Dienstorder No H.245 van 23 april 1970: Gebruik bijzonder poststempel. 
1.  In verband met de '69th Session of the International Olympic Committee' wordt van 12 t.e.m. 15 

mei a.s. in het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum een bijzonder poststempel gebruikt. De ter 
post bezorgde poststukken worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel alsme-
de van een afdruk van een dagtekeningstempel van genoemd postkantoor. 

2.  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor Amsterdam. 

3.  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 postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht. 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten waarop duidelijk moet worden 

vermeld : Bijzondere stempeling SESSION OLYMPIC COMMITTEE. 
Bijsluiting van een begeleidend verzoek dient achterwege te blijven. 

4.  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden onder 
verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken 
is niet geoorloofd. Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor toezending van te stempelen 
poststukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 en 2 gebruikt. 
 
TBBS 0178 Afdruk in zwart 
VDW 970 
 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 12 mei 1970 tot en met vrijdag 15 mei 1970. 
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AMSTERDAM     Congres International d'Esthétique et de Cosmétologie 1970 
 

Dienstorder No H.297 van 22 mei 1970: Gebruik bijzondere poststempel. 
1.  Ter gelegenheid van het 'Congres International d'Esthétique et de Cosmétologie', zal van 24 t.e.m. 

26 juni a.s., in het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum een bijzondere poststempel worden 
gebruikt. De in dit postkantoor tijdens het congres ter post bezorgde stukken worden voorzien van 
een afdruk van de desbetreffende bijzondere poststempel alsmede van een afdruk van een dagte-
keningstempel van bedoeld postkantoor. 

2.  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 

4.  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 post-

zegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten waarop duidelijk moet 

worden vermeld : 
Bijzondere stempeling CIDESCO. 
Bijsluiting van een verzoek moet achterwege blijven. 

4.  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden onder 
verwijzing naar het gestelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retouromslag, voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken, 
is niet geoorloofd. Gebruik van dienstomslagen, zowel voor toezending van te stempelen poststuk-
ken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 2 gebruikt. 
 
TBBS 0179 Afdruk in zwart 
VDW 977 
 

 
 

Gebruiksperiode van woensdag 24 juni 1970 tot en met vrijdag 26 juni 1970. 
 
AMSTERDAM     Wereldcongres voor de Goochelkunst 1970 
 

Dienstorder No H.363 van 25 juni 1970: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het 'Wereldcongres voor de Goochelkunst' zal in het postkantoor Amsterdam-

Congrescentrum van 8 t.e.m. 10 juli a.s., een bijzondere poststempel worden gebruikt. De in ge-
noemd postkantoor ter post bezorgde stukken worden voorzien van een afdruk van een bijzonder 
poststempel en daarnaast van een afdruk van een dagtekeningstempel van dat postkantoor. Een-
zelfde stempeling wordt toegepast op stukken, die op 11 en 12 juli a.s. i.v.m. het desbetreffend 
congres worden gedeponeerd in de brievenbus, die zich bij het postkantoor Amsterdam-Congres-
centrum bevindt. 

2  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 

3  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 post-

zegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht aan voornoemde 

postdirecteur; op de envelop/omslag moet duidelijk worden vermeld: 
Bijzondere stempeling 'Wereldcongres voor de Goochelkunst'.  
Bijsluiting van een afzonderlijk verzoek dient achterwege te blijven. 
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4  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden onder 
verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken 
is niet geoorloofd. Gebruik van dienstomslagen, zowel voor toezending van te stempelen stukken 
als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0180 Afdruk in zwart 
VDW 978 

   
 

Gebruiksperiode van woensdag 8 juli 1970 tot en met vrijdag 10 juli 1970. 
 
 
 
 
AMSTERDAM     IFIP World Conference on Computer Education 1970 
 

Dienstorder No H.451 van 13 augustus 1970: Gebruik bijzondere poststempel. 
1  In verband met de IFIP World Conference on Computer Education, zal in het  postkantoor Amster-

dam-Congrescentrum, van 24 t.e.m. 28 augustus a.s., een bijzonder poststempel worden gebruikt. 
De in het postkantoor, tijdens dit congres, ter post bezorgde poststukken worden voorzien van een 
afdruk van de desbetreffende bijzondere poststempel en daarnaast van een afdruk van een dagte-
keningstempel van het postkantoor. 

2  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor Amsterdam. 

3  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 postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten waarop duidelijk moet worden 

vermeld : Bijzondere stempeling IFIP WORLD CONFERENCE. 
Bijvoeging van een verzoek moet achterwege blijven. 

4  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden onder 
verwijzing naar het gestelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retouromslag, voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken, 
is niet geoorloofd. 
Gebruik van dienstomslagen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de te-
rugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
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TBBS 0181 Afdruk in zwart 
VDW 982 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 24 augustus 1970 tot en met vrijdag 28 augustus 1970. 
 
AMSTERDAM     Dag van de Postzegel 1970 
 

Dienstorder No H.538 van 24 september 1970: Gebruik bijzonder poststempel 'Dag van de 
Postzegel 1970'. 
1  Ter gelegenheid van de 'Dag van de Postzegel 1970' zal op 10 oktober a.s. tijdelijk een brievenbus 

worden geplaatst te: 
Amsterdam:  in Hotel Casa 400, James Wattstraat 175; 
Bergen op Zoom:  in de Walhallazaal van de Luxor Schouwburg, Lieve Vrouwestraat; 
Breda:  in het Katholiek Militair Tehuis, J. F. Kennedylaan; 
Deventer:  in de Kantine van de Verenigde Blikfabrieken, Parallelweg 6; 
Groningen:  in het Boschhuis, Hereweg; 
's-Hertogenbosch:  in het gebouw van het Provinciaal Genootschap, Bethaniestraat 4; 
Maastricht:  in het Zalencomplex Koepelkerk, Heerderweg ; 
Rotterdam:  in het districtspostkantoor, Coolsingel. 

2  De in bedoelde brievenbussen ter postbezorgde poststukken, welke moeten zijn geadresseerd en 
voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, zullen door middel van een zoge-
noemde degelpers worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel alsmede van 
een afdruk van een dagtekeningstempel van Amsterdam. De te gebruiken stempelafdrukken zijn 
voor alle plaatsen volkomen identiek; ook de in de tijdelijke brievenbussen buiten Amster-
dam geposte stukken worden voorzien van een afdruk van de dagtekeningstempel Amster-
dam. 
Aantekening van de desbetreffende poststukken is niet mogelijk. 

3  In de bijzondere poststempel wordt een afbeelding opgenomen van een oude postkoets; de tekst 
luidt: Dag van de Postzegel 1970. 

4  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. 

5  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van de in 
punt 1 vermelde postkantoren. 

6  De ter stempeling toe te zenden stukken, die moeten voldoen aan de hier voren in de punten 2 en 
4 genoemde voorwaarden (adressering, frankering binnen bepaalde 'grenzen', enz.), moeten in 
een als brief gefrankeerde envelop/omslag worden gesloten, gericht aan de desbetreffende postdi-
recteur. Op de envelop/omslag moet duidelijk worden vermeld:  
Bijzondere stempeling DAG VAN DE POSTZEGEL 1970. 
Bijsluiting van een begeleidend verzoek moet achterwege blijven. 

7  Poststukken die niet aan de hier voren omschreven wijze en plaats van 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) toe-
gezonden. Dit geldt zowel voor de toegezonden stukken als voor die welke in de tijdelijke brieven-
bus zijn gepost. 
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8  Bijvoeging van een retouromslag/retourverpakking, voor terugzending van gestempelde stukken is 
niet geoorloofd. Gebruik van dienstomslagen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken 
als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 31 gebruikt. 
 

Door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen werd een speciale envelop vervaardigd met 
volgnummer 3. 
 
TBBS 0182 Afdruk in zwart 
VDW 987 
 

  
 

 
 

Gebruiksdatum zaterdag 10 oktober 1970. 
 
AMSTERDAM     Kinderpostzegelactie 1970 
 

Dienstorder No H.626 van 29 oktober 1970: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  In verband met de Kinderpostzegelactie 1970 zal van 10 t.e.m. 12 december a.s., op de Dam te 

Amsterdam, een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. In dit tijdelijk postkantoor zullen uitsluitend 
Kinderpostzegels 1970 worden verkocht. 

2  De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-
poststukken, die voldoende zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, worden voorzien 
van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van een dagtekenings-
tempel van Amsterdam. Voor aangetekend te verzenden poststukken worden nummerstroken van 
Amsterdam gebruikt; dus zonder bijzondere opdruk. Voor de frankering van vorenbedoelde post-
stukken behoeven derhalve niet uitsluitend kinderpostzegels te worden gebruikt. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 

4  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 postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht (zie ook punt 2, laatste zin); 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht aan de directeur van 

het postkantoor AMSTERDAM; op de envelop/omslag moet duidelijk worden vermeld:  
Bijzondere stempeling KINDERPOSTZEGELACTIE. 
Bijvoeging van een (apart)verzoek moet achterwege blijven. 

5  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden teruggezonden onder 
verwijzing naar het gestelde in deze dienstorder. 
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Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken 
is niet geoorloofd. 
Gebruik van dienstomslagen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de te-
rugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Dienstorder No H.639 van 5 november 1970: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzon-
der poststempel. (Rectificatie do. 626/1970.) 
In plaats van het in do. 626/1970 vermelde tijdvak (10 t.e.m. 12 december) moet worden gelezen 10 
t.e.m. 12 november 1970. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 
TBBS 0183 Afdruk in zwart 
VDW 989 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 10 november 1970 tot en met donderdag 12 november 1970. 
 


