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BAARLE NASSAU 
 

Provincie Noord-Brabant 
 
BAARLE NASSAU     Bijzondere ballonvaart 1970 
 

Dienstorder No H.407 van 16 juli 1970: Luchtpostdienst. Bijzondere ballonvaart. 
1  Ter herdenking van het feit dat 100 jaar geleden de eerste post per luchtballon in Nederland 

arriveerde, zal op 15 augustus 1970 te Baarle Nassau een speciale ballonvaart plaatsvinden 
waarmede ten behoeve van filatelisten poststukken tot en met 5 gram (uitgezonderd 
luchtpostbladen) zullen worden vervoerd. 
Speciale diensten (aantekenen, spoedbestelling e.d.) kunnen niet worden verlangd. 
Aan de hierna genoemde voorwaarden moet worden voldaan: 
a. Boven het normaliter verschuldigde port en eventueel luchtrechten wordt een bijzonder 

luchtrecht van 25 cent voldaan. 
b. De per ballon te vervoeren stukken zijn voorzien van het adres van degene voor wie het stuk 

bestemd is. 
c. De stukken behoren in een afzonderlijke envelop te worden gesloten die als brief gefrankeerd 

wordt geadresseerd aan de directeur van het postkantoor te Tilburg met op de adreszijde de 
aanduiding 'per speciale ballonvaart'. 

Tevens bestaat de mogelijkheid bedoelde stukken aan de adreszijde eveneens voorzien van de 
aanduiding 'per speciale ballonvaart' af te geven aan het loket. Op de kantoren van 
terpostbezorging dienen in dit geval de op de stukken gehechte postzegels met bijzondere zorg te 
worden afgestempeld; gebruik van de stempelmachine is voor deze stukken niet toegestaan. 
De voor verzending aangeboden filatelistische correspondentie en de in enveloppen gestoken 
zendingen moeten uiterlijk 12 augustus a.s. te 24.00 uur op het postkantoor te Tilburg zijn 
aangebracht. 

2  De per ballon te vervoeren stukken worden te Baarle Nassau voorzien van een afdruk van een 
bijzondere stempel. Nadat de ballon zal zijn gedaald, zullen de stukken van een aankomststempel 
worden voorzien in de vorm van een afdruk van de (normale) dagtekeningstempel van het kantoor 
vanwaar de doorzending naar de geadresseerden zal plaatsvinden met de gewone middelen van 
vervoer. 

3  Indien blijkt dat na de sluitingsdatum voor de verzending van de poststukken nog laadcapaciteit 
van de ballon over is, zal op zaterdag 15 augustus op het feestterrein te Baarle Nassau nog 
gelegenheid gegeven worden stukken af te geven aan het aldaar te vestigen tijdelijke postkantoor. 

4  Voor de frankering van de ballonpost is het gebruik van de luchtpostzegels voor bijzondere 
vluchten alsmede van de zogenoemde Kraaizegels toegestaan, doch niet verplicht. 
De postzegels voor bijzondere vluchten zullen van 3 t/m 12 augustus 1970 aan alle zegelloketten 
verkrijgbaar zijn. Na laatstgenoemde datum geschiedt de verkoop daarvan weer uitsluitend aan de 
op sommige kantoren opengestelde loketten voor verzamelaars. 

 

BAARLE NASSAU     Eerste post per luchtballon, 100 jaar geleden 
 

Dienstorder No H.430 van 30 juli 1970: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter herdenking van het feit dat 100 jaar geleden de eerste post per luchtballon in Nederland 

arriveerde zal op 15 augustus a.s. in een caravan op het feestterrein te Baarle-Nassau een tijdelijk 
postkantoor worden gevestigd. 

2  De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken 
worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel. 

3  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor TILBURG (niet aan Baarle-Nassau). 

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 

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

het postkantoor Tilburg; op de envelop/omslag moet duidelijk worden vermeld:  
Bijzondere stempeling 1870 BALLONPOST PARIJS-BAARLE NASSAU.  
Bijsluiting van een afzonderlijk verzoek dient achterwege te blijven. 

5  De in een verzamelenvelop-/verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de 
verzamelomslag-/verpakking niet is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden onder 
verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
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6.  Bijvoeging van een retouromslag, 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. 

 

Aankomststempel MOERGESTEL zaterdag 15 augustus 1970 te 20.00 uur 
 

Ballonvaart ter herinnering van de landing van de eerste postballon met de naam l’Archimède in 
Nederland op 21 november 1870. Piloot Jules Buffet was toen 's-nachts omstreeks 01.00 uur in Parijs 
opgestegen. 
 
TBBS 0299 Afdruk in zwart 
VDW 979 

   
 

 
 

Gebruiksdatum zaterdag 15 augustus 1970.  
 
 

BASEL 
 

Zwitserland 
 
BASEL     Postzegeltentoonstelling Internaba 1974 
 

Dienstorder No H.272 van 21 mei 1974: Gebruik bijzonder poststempel door Filatelistische 
Dienst PTT  
1  In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de 'Internaba' te Basel zal 

een bijzonder poststempel worden gebruikt; van 7 t.e.m. 16 juni 1974. 
2  Deze poststempel wordt uitsluitend aangebracht op de met geldige Nederlandse postzegels 

gefrankeerde poststukken; daarnaast wordt tevens een afdruk aangebracht van de 
dagtekeningstempel 'Filatelistische Dienst PTT 's-Gravenhage'. 

3  Belangstellenden voor deze bijzondere poststempel kunnen poststukken ter stempeling toezenden 
aan de Filatelistische Dienst PTT, Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage. 

4  De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  voldoende en uitsluitend te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de 

adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking, gericht aan de Filatelistische Dienst PTT, 

Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage, te worden gezonden. Op de envelop/verpakking moet 
duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling INTERNABA BASEL. 
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Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de stempeling. 
5  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 

onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing 
naar het vermelde in deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde 
poststukken. 
Zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan is gebruik 
van dienstenveloppen uitdrukkelijk verboden. 

 
TBBS 0300 Afdruk in zwart 
VDW 1058 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 7 juni 1974 tot en met zondag 16 juni 1974. 
 
 
 
 
 

BERG EN DAL 
 

Provincie Gelderland 
 
DERG EN DAL     Internationaal Congres inzake Menselijke Verhoudingen 1956 
 

Mededeling: Ter gelegenheid van het Internationale Congres inzake Menselijke Verhoudingen te 
Berg en Dal werd van 3-15 september 1956 in Hotel "Groot Berg en Dal" een tijdelijk bijpostkantoor 
gevestigd, waar de aangeboden poststukken werden voorzien van het hierboven afgebeelde speciale 
stempel in paarse kleur met ernaast een gewoon poststempel BERG EN DAL (Gld.) 2 als datering. 
 

 
 

Proefafdrukken op wit kartonpapier. 
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TBBS 0301 Afdruk in violet 
VDW 497 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 3 september 1956 tot en met zaterdag 15 september 1956. 
 
 

BERGEN OP ZOOM 
 

Provincie Noord-Brabant 
 
BERGEN OP ZOOM     Postzegeltentoonstelling 1960 
 

Dienstorder No H.519 van 29 september 1960: Tijdelijk bijkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van een postzegeltentoonstelling zal van 6 t/m 8 oktober a.s. in "De Hollandse 

Tuin" te Bergen op Zoom een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2.  De op dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken 

zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. 
3.  Op het tijdelijke bijpostkantoor zullen voor aangetekende stukken nummerstroken met bijzondere 

opdruk worden gebruikt. 
 

 
 

Tevens is dagtekeningstempel BERGEN OP ZOOM 12 gebruikt. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier 
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TBBS 0302 Afdruk in zwart 
VDW 601 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van donderdag 6 oktober 1960 tot en met zaterdag 8 oktober 1960. 
 
 
 
 
 
BERGEN OP ZOOM     Leger- en Luchtmachttentoonstelling Paraat” 1966 
 

Dienstorder No H.206 van 15 april 1966: Vestiging tijdelijke bijkantoren, gelegenheidsstempel 
en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter gelegenheid van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "PARAAT 1966" zal in de hierna 

genoemde plaatsen, gedurende het daarachter vermelde tijdvak, een tijdelijk bijkantoor worden 
gevestigd: 
Oosterhout  van 29 april t.e.m. 4 mei; 
Bergen op Zoom  van 13 t.e.m. 19 mei; 
Uden  van 26 t.e.m. 30 mei; 
Geldrop  van 7 t.e.m. 11 juni; 
Maastricht  van 17 t.e.m. 25 juni. 

2.  De op deze tijdelijke bijkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-
stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van de 
dagtekeningstempel " VELDPOST" worden voorzien.  
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met de opdruk "NAPO PARAAT" worden 
gebruikt. 

3.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, door 
de afzenders te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan 
de directeur van het betrokken kantoor. Op de omslag dient de aanduiding "Bijzondere stempeling 
Paraat 1966" te worden gesteld. 

 

Tevens is dagtekeningstempel VELDPOST 79 gebruikt. 
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TBBS 0303 Afdruk in zwart 
VDW 788b 

    
 

Gebruiksperiode van vrijdag 13 mei 1966 tot en met donderdag 19 mei 1966. 
 
 
 
 
 

BERLIJN 
 

Duitsland 
 
BERLIJN     Postzegeltentoonstelling 'Verein für Briefmarkenkunde' 1973 
 

Dienstorder No H.529 van 16 oktober 1973: Gebruik bijzonder poststempel door Filatelistische 
Dienst PTT. 
1  In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de postzegeltentoonstelling 

van de 'Verein für Briefmarkenkunde' te Berlijn zal een bijzonder poststempel worden gebruikt. 
2  In deze poststempel wordt als tekst opgenomen: Verein für Briefmarkenkunde E.V. Berlijn, 

Filatelistische Dienst PTT 's-Gravenhage 2.11.-10.11, 1973. 
De poststempel wordt uitsluitend aangebracht op de met geldige Nederlandse postzegels 
gefrankeerde poststukken; daarnaast wordt tevens een afdruk aangebracht van de 
dagtekeningstempel 'Filatelistische Dienst PTT 's-Gravenhage'. 

3  Belangstellenden kunnen (alleen voor deze bijzondere poststempel) poststukken ter stempeling 
toezenden aan de Filatelistische Dienst PTT, Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage. 

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

Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking, gericht aan de Filatelistische Dienst PTT, 

Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage, te worden gezonden. Op de envelop/verpakking moet 
duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling VEREIN FÜR BRIEFMARKENKUNDE 
BERLIJN. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de stempeling. 
5  Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 

onvoldoende is gefrankeerd zal de zending aan de afzender worden teruggezonden onder 
verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop, voor terugzending van gestempelde poststukken, is niet 
geoorloofd. 
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 
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TBBS 0304 Afdruk in zwart 
VDW 1050 
 

 
 

Gebruiksperiode van vrijdag 2 november 1973 tot en met zaterdag 10 november 1973. 
 
 

BERN 
 

Zwitserland 
 
Van 28 oktober 1966 tot en met 6 november 1966 wordt te Bern, Zwitserland, in het Postmuseum 
aldaar een tentoonstelling gehouden in gericht door het Nederlandse Staatsbedrijf der PTT. Het tjema 
van de tentoonstelling is: Kunst und Briefmarken aus den Niederlanden. 
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling zal door de Zwitserse Postdienst een bijzonder poststempel 
worden gebruikt waarin de afbeelding voorkomt van een meisje in klederdracht. 
 

X 
 

Het stempel wordt uitsluitend afgedrukt op Zwitserse postzegels. 
 
 
 

BLOEMENDAAL-VOGELENZANG 
 

Provincie Noord-Holland 
 
BLOEMENDAAL-VOGELENZANG     Wereld Jamboree 1937 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van augustus 1937: Ter gelegenheid 
van de te houden internationale padvindersbijeenkomst, genaamd "Wereldjamboree 1937", zal van 19 
Juli t.m. 14 Augustus a.s. op het kampterrein te Vogelenzang een tijdelijk bijpostkantoor zijn gevestigd. 
De correspondentie welke in de aldaar te plaatsen brievenbussen wordt bezorgd, zal van een afdruk 
van een bijzonderen stempel worden voorzien. Wij danken den heer Kirchner vriendelijk voor 
toezending van dezen stempel, een cirkel, die de beginletters der 4 windstreken verbindt. Tusschen 
de W en N staat BLOEMENDAAL, tusschen N en O VOGELENZANG, tusschen W en Z WERELD, en 
tusschen Zen O JAMBOREE. Binnen den cirkel het padvindersembleem tusschen 2 vijfstralige 
sterren, daaronder NEDERLAND, vervolgens de datum, b.v. 27.Vll.17 / MCMXXXVll, en onderin het 
stempelnummer. Wij zagen tot nu toe 1 en 2. Ook een tweeregelig kantoornaamstempel WERELD 
JAMBOREE / BLOEMENDAAL. -VOGELENZANG blijkt aanwezig te zijn. 
 
Op 13 juli 1937 werden twee kantoornaamstempels toegezonden. 
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TBBS 0305 Stempel Nr 1, Afdruk in zwart 
VDW 197a 

    
 

Het stempel werd toegezonden op 13 juli 1937. 
 
TBBS 0306 Stempel Nr 2, Afdruk in zwart 
VDW 197b 
 

    
 
TBBS 0307 Stempel Nr 3, Afdruk in zwart 
VDW 197c 

    
 
TBBS 0308 Stempel Nr 4, Afdruk in zwart 
VDW 197d 
 

    
 

Gebruiksperiode van maandag 19 juli 1937 tot en met dinsdag 17 augustus 1937. 
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BODEGRAVEN 
 

Provincie Zuid-Holland 
 
BODEGRAVEN      25-jarig bestaan van de Nederlandsche Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars afdeling Bodegraven 1979 
 

Dienstorder No H.485 van 2 oktober 1979: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzondere 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nederlandsche Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars afdeling Bodegraven wordt op 13 oktober 1979, in het Parochiehuis te 
Bodegraven, tijdelijk een brievenbus geplaatst. De in die brievenbus geposte correspondentie 
wordt gestempeld met een bijzonder poststempel. 

2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan het hiervoor genoemde 
kantoor. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde, van 

de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten. Op de envelop/verpakking 

moet duidelijk worden vermeld: Stempeling met poststempel 25 JAAR NED. VER. VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS AFD. BODEGRAVEN. 

Bijsluiten van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend bij de 
verwerking van de correspondentie. 

3  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden- niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing 
naar het vermelde in punt 2, sub c, van deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te sluiten voor terugzending van 
gestempelde poststukken. Gebruik van dienstenveloppen is verboden; zowel voor toezending van 
te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan. 

4  Adres: Postkantoor, Postbus 99100, 2410 NA BODEGRAVEN. 
 
TBBS 0309 Afdruk in zwart 
VDW 1189 
 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 13 oktober 1979 
 
 

BOLSWARD 
 

Provincie Friesland 
 
BOLSWARD     Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1963 
 

Dienstorder No H.134 van 21 maart 1963: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren, 
gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter gelegenheid van de leger- en luchtmachttentoonstelling "Paraat" zal in de hierna genoemde 

plaatsen gedurende het daarachter vermelde tijdvak een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd: 
Emmeloord  van 10 tot en met 15 april; 
Steenwijk  van 23 tot en met 30 april; 
Bolsward  van 7 tot en met 11 mei; 
Delfzijl  van 20 tot en met 23 mei; 
Oldenzaal  van 30 mei tot en met 3 juni; 
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Emmen  van 11 tot en met 15 juni; 
Rijssen  van 20 tot en met 22 juni; 
Enschede  van 28 juni tot en met 6 juli. 

2.  De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expresse-stukken 
zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.  
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt. 
 

 
 

Tevens is dagtekeningstempel VELDPOST 28 gebruikt. 
 
TBBS 0310 Afdruk in zwart 
VDW 669c 

  
 

 
 

Gebruiksperiode van dinsdag 7 mei 1963 tot en met zaterdag 11 mei 1963. 
 
 
 
 
BOLSWARD     Gysbert-Japicxfeesten 1966 
 

Dienstorder No H.327 van 9 juni 1966: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder 
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Van 27 juni t.e.m. 2 juli a.s. zullen te Bolsward de Gysbert-Japicxfeesten worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal te Bolsward een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, dat wordt 

gehuisvest in het auto- PTT -kantoor. 
3.  De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-

stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel en van een dagtekeningstempel van het 
auto- PTT -kantoor worden voorzien. 

4.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden 
gebruikt. 

5.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en 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 de 
directeur van het post- en telegraafkantoor Bolsward. Op de omslag behoort de aanduiding 
"Bijzondere stempeling Gysbert-Japicxfeesten" te worden gesteld. 
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Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 2 gebruikt. 
 
TBBS 0311 Afdruk in zwart 
VDW 798 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 27 juni 1966 tot en met zaterdag 2 juli 1966. 
 
 
 
 
 

BOSKOOP 
 

Provincie Zuid-Holland 
 
BOSKOOP     Groote Bloemententoonstelling 1911 
 

Mededeeling No 1167
s
 van 23 februari 1911: Op het terrein van de Groote Bloemententoonstelling, 

welke van 6-20 April 1911 te Boskoop zal worden gehouden, wordt een tijdelijk bijpost- en 
telegraafkantoor gevestigd, dat mede voor den localen, interlocalen en internationalen telefoondienst 
zal zijn opengesteld, en waarvan de diensturen zullen zijn als volgt: 
 Op werkdagen: 09.00 uur voormiddag – 17.00 uur namiddag; 
 Op zon- en feestdagen: geen dienst. 
 

Mededeeling No 1547
s
 van 23 maart 1911: Het bijkantoor op het terrein van de Groote 

Bloemententoonstelling te Boskoop, waarvan de vestiging in de Mededeelingen van 23 Februari l.l. 
werd aangekondigd, zal reeds met ingang van 4 April voor het publiek worden opengesteld. Voor dien 
dag is de diensttijd bepaald op 1-5 ure namiddags en met ingang van 5 April treedt die, vermeld in 
bovenbedoelde Mededeeling, in werking. 
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TBBS 0312 Afdruk in zwart 
VDW 13 
 

 
 

 
 

Gebruiksperiode van dinsdag 4 april 1911 tot en met donderdag 20 april 1911. 
 
 
 
 
 
BOSKOOP     Groote Rozententoonstelling 1913 
 

Mededeeling No 2926
s
 van 10 juli 1913: Op het terrein van de Groote Rozententoonstelling, welke 

van 9 t/m 23 c.q. 30 Juli 1913 te Boskoop wordt gehouden, wordt een tijdelijk bijpost- en 
telegraafkantoor gevestigd. 
Dit bijkantoor zal, voor wat den postdienst betreft, alleen zijn opengesteld voor den verkoop van 
frankeerzegels, briefkaarten en andere formulieren, terwijl, voor zooveel den telegraafdienst betreft, 
het opengesteld is voor de aanneming van telegrammen. 
De openstellingsuren op werkdagen zijn 11 vm.-5.30 nm. en 6.30-8 nm. 
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TBBS 0313 Afdruk in zwart 
VDW 21 
 

 
 

Gebruiksperiode van woensdag 9 juli 1913 tot en met woensdag 23 juli 1913. 
 
 
 
 
 
BOSKOOP     Bloemententoonstelling 1935 
 

Mededeelingen P.T.T., nr. 4067 S van 3 April 1935: In de nabijheid van het terrein der van 10 t.m. 
24 April 1935 te Boskoop te houden bloemententoonstelling zal gedurende genoemd tijdvak een 
tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor zijn gevestigd.. De openstellingsuren zijn op werkdagen van 10.30-
18 uur, op Zondagen van 12-16 uur en op den 2en Paaschdag van 10.30-16 uur. 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van mei 1935: In aansluiting aan de 
riiededeeling in het vorig nummer kunnen wij berichten dat de bloemententoonstelling te Boskoop 
geduurd heeft van 10 t. m. 28 April 1935. 
Daar geposte stukken werden vernietigd met een dubbelringstempel BOSKOOP 
BLOEMENTENTOONSTELLING, in den verkorten balk de datum, b,v. 10 APR.30, inkt violet. 
 
TBBS 0314 Afdruk in violet 
VDW 154 
 

 
 

Gebruiksperiode van woensdag 10 april 1935 tot en met zondag 28 april 1935. 
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BOSKOOP     Bloemententoonstelling 1937 
 

Dienstorder No 260 van 28 april 1937: Gelegenheidsstempels. 
Op de bloemententoonstelling, welke van 21 April t/m 10 Mei 1937 te Boskoop wordt gehouden, is 
een brievenbus geplaatst. Van 26 April j.l. af worden de in deze bus gedeponeerde poststukken van 
den afdruk van een bijzonderen stempel voorzien. 
 
TBBS 0315v Afdruk in violet 
TBBS 0315z Afdruk in zwart 
VDW 186 
 

  
 

  
 

Gebruiksperiode van woensdag 21 april 1937 tot en met maandag 10 mei 1937. 
 
 
 
 

BOXMEER 
 

Provincie Noord-Brabant 
 
BOXMEER     Leger- en Luchtmachttentoonstelling “ Paraat” 1961 
 

Dienstorder No H.162 van 7 april 1961: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren / 
gelegenheidsstempels. 
1.  Ter gelegenheid van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" zullen in de na genoemde 

plaatsen gedurende de daarachter vermelde tijdvakken tijdelijke bijkantoren worden gevestigd: 
Roosendaal  van 21 april t/m 1 mei; 
Waalwijk  van 5 mei t/m 13 mei; 
Valkenswaard  van 19 mei t/m 22 mei; 
Steenbergen  van 26 mei t/m 30 mei; 
Leerdam  van 3 juni t/m 10 juni; 
Helmond  van 16 juni t/m 24 juni; 
Boxmeer  van 30 juni t/m 4 juli; 
Cuyk  van 8 juli t/m 12 juli. 

2.  De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende en expresse-stukken 
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. Voor aangetekende 
stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt. 
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TBBS 0316 Afdruk in zwart 
VDW 611g 
 

 
 

Gebruiksperiode van vrijdag 30 juni 1961 tot en met dinsdag 4 juli 1961. 
 
 
 
 
 
 

BOXTEL 
 

Provincie Noord-Brabant 
 
BOXTEL     Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1965 
 

Dienstorder No H.139 van 18 maart 1965: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren, 
gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter gelegenheid van de leger- en luchtmachttentoonstelling "PARAAT" zal in de hierna genoemde 

plaatsen, gedurende het daarachter vermelde tijdvak, een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd: 
's-Hertogenbosch  van 9 t.e.m. 19 april 
Heerlen  van 27 april t.e.m. 5 mei 
Echt  van 13 t.e.m. 17 mei 
Geleen  van 25 t.e.m. 29 mei 
Venray  van 3 t.e.m. 7 juni 
Deurne  van 15 t.e.m. 19 juni 
Veghel  van 29 juni t.e.m. 3 juli 
Boxtel  van 13 t.e.m. 17 juli. 

2.  De op deze tijdelijke bijkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-
stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel, waarin naast het gebruikelijke embleem 
de tekst “1945-1965 20 JAAR BEVRIJDING" is opgenomen, alsmede van een afdruk van de 
dagtekeningstempel "VELDPOST" worden voorzien.  
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met de opdruk "NATO PARAAT" worden 
gebruikt. 

3.  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 
betrokken kantoor. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING PARAAT" te stellen. 

 

Dienstorder No H.177 van 1 april 1965: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren, 
gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. (Rectificatie do. 139/1965). 
In aansluiting op do. 139/19Q5 wordt medegedeeld dat voor aangetekend te verzenden stukken 
nummerstroken met de opdruk "NAPO PARAAT" en niet met de opdruk "NATO PARAAT" zullen 
worden gebruikt. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 81 gebruikt. 
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TBBS 0317 Afdruk in zwart 
VDW 739h 

  
 

 
 

Gebruiksperiode van dinsdag 13 juli 1965 tot en met zaterdag 17 juli 1965. 
 
 

BREDA 
 

Provincie Noord-Brabant 
 
BREDA     5

de
 Nederlandsche Philatelistendag 1913 

 

Mededeling in ‘Het Philatelistisch Maandblad’ van augustus 1913: Vijfde Nederlandsche 
Philatelistendag, Postzegelvereeniging Breda, Jeugd-Tentoonstelling op zaterdag 30 augustus 1913 
(van 10.00 uur voormiddag tot 4 uur namiddag) en Congres op zondag 31 augustus 1913 (10.00 uur 
voormiddag), beide te houden in de sociëteit “Concordia” te Breda. 
 

Citaat uit verslag: Een alleraardigste verrassing had de heer Simons de tafelgenooten en vooral den 
voorzitter van "Breda” bereid. Nauwelijks toch was men aan tafel gezeten, of een brievenbesteller in 
uniform bracht eerst den voorzitter en vervolgens alle aanwezigen het menu, dat "eetkaart" heette en 
aan de voorzijde een zegel droeg van rose kleur, bovendragende 't woord: Breda, beneden: 
1893.1913, terwijl het zwart middenschild het welgelijkend afbeeldsel van den heer Spitzen vertoonde, 
afgestempeld met den vernietigingsstempel van den Philatelistendag. 't Was een mooi idée, dat 
algemeen hoog werd gewaardeerd. 
 
TBBS 0318v Afdruk in violet 
TBBS 0318z Afdruk in zwart 
VDW 23 
 

    
 

Gebruiksdatum zaterdag 30 augustus 1913. 
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BREDA     Nationale Postzegeltentoonstelling 1918 
 

De Nationale Postzegeltentoonstelling werd op 14 en 15 september 1918 gehouden in de grote zaal 
en in de grote koffiekamer van de Sociëteit “Concordia” aan het Van Coothplein 37 te Breda. Hier 
vond ook de 9

de
 Nederlandsche Philatelistendag plaats. 

 
TBBS 0319 Afdruk in zwart 
VDW 27 
 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 14 september 1918. 
 
 
 
BREDA     9

de
 Nederlandsche Philatelistendag 1918 

 
TBBS 0320 Afdruk in zwart 
VDW 28 
 

  
 

Gebruiksdatum zondag 15 september 1918. 
 
 
 
BREDA     14

de
 Philatelistendag 1923 

 

Dienstorder No H.617 van 22 augustus 1923: Op 1 September a.s. wordt in het hotel “de Schuur” te 
Breda een Philatelistendag gehouden. De stukken, welke op dien dag worden ter post bezorgd in 
voormeld gebouw, zullen worden voorzien van den afdruk van een bijzonderen stempel. 
 

 
 
TBBS 0321v Afdruk in violet 
TBBS 0321z Afdruk in zwart 
VDW 39 
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Gebruiksdatum zaterdag 1 september 1923. 
 
BREDA     19

de
 Nederlandsche Philatelistendag 1928 

 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van oktober 1928: Breda. Tijdens 
den XIXen Ned. Philatelistendag was op het tijdelijk postkantoor een gummi stempel in gebruik van 
het doorloopende dwarsbalk type, gelijk aan die voor gelijk doel in 1913, 1918 en 1923 aldaar 
gebezigd. Bovenin BREDA, in den dwarsbalk 15 Sept. 1928, onderin XIXe Ned. Philatelistendag. 
De eerste afdrukken zijn in zwarten inkt en vrijwel onleesbaar, de latere violette afstempelingen zijn 
zeer duidelijk. 
 
TBBS 0322v Afdruk in violet 
TBBS 0322z Afdruk in zwart 
VDW 74 

  
 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 15 september 1928. 
 
BREDA     Nationale Postzegeltentoonstelling; 24

e
 Nederlandsche Philatelistendag 1933 

 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1933: In de 
tentoonstellingszaal was een tijdelijk postkantoor gevestigd. De afstempeling geschiedde met speciale 
stempels, welke echter de fijnheid misten van die, ten vorigen jare gebruikt ter gelegenheid van den 
23en philatelistendag en Zeeuwsche tentoonstelling te Vlissingen. Aangeteekeride stukken werden 
voorzien van een officieel aanteekenstrookje, waarop vermeld: “24e Nederlandsche Philatelistendag". 
 

Het wordt gelukkig gewoonte voor het jaarlijksche feest en congres der philatelisten stempels van een 
bijzonder type aan te maken. Naar dr. Benders ons mededeelt waren de eerste afdrukken in zwarten 
inkt, daarna is een paars stempelkussen genomen, omdat het zwarte eenigszins fletse afdrukken gaf. 
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Later is zoowel in zwart als paars gestempeld, naar verkiezing! Het waren 3 gummistempels, dat van 
Zondag 27.VIII met inschrift "Nat. Postzegeltentoonstelling 1933" was gelijk aan dat van 26. VIII, het 
dagcijfer was met een los stukje gummi erin geplakt. 
 
TBBS 0323v Stempel 24

e
 Ned. Philatelistendag, afdruk in violet 

TBBS 0323z Stempel 24
e
 Ned. Philatelistendag, afdruk in zwart 

VDW 136 
 

     
 

Gebruiksdatum zaterdag 26 augustus 1933. 
 
TBBS 0324v Stempel Postzegeltentoonstelling, afdruk in violet 
TBBS 0324z Stempel Postzegeltentoonstelling, afdruk in zwart 
VDW 137A 
 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 26 augustus 1933 
 
TBBS 0325v Stempel Postzegeltentoonstelling, afdruk in violet 
TBBS 0325z Stempel Postzegeltentoonstelling, afdruk in zwart 
VDW 137B 
 

   
 

Gebruiksdatum zondag 27 augustus 1933. 
 



240 

 

BREDA     Sprookjesstad “Lilliput” 1937 
 

Dienstorder No 364 van 9 juni 1937: Gelegenheidsstempels. 
1.  Van de vestiging van de Sprookjesstad "Lilliput" te Zwolle van 11 t/m 1/3 Juni en te Hengelo (0) 

van 18 t/m 23 Juni a.s. is afgezien. 
2.  Derhalve moet het medegedeelde in dos 311/1937 en 349/1937 ten aanzien van de stempeling 

van de correspondentie wat deze steden betreft als vervallen worden beschouwd. 
3.  De Sprookjesstad zal thans van 11 t/m 16 Juni a.s. te Breda gevestigd zijn. De correspondentie, 

welke in een aldaar te plaatsen brievenbus wordt ter post bezorgd,zal van den afdruk van een 
bijzonderen stempel worden voorzien. 

 
TBBS 0326 Afdruk in violet 
VDW 194 
 

  
 

Gebruiksperiode van vrijdag 11 juni 1937 tot en met woensdag 16 juni 1937. 
 
 
 
 
 
BREDA     Nationale Postzegeltentoonstelling / 29

ste
 Nederlandschen Philatelistendag 1938 

 

De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. van 17 Augustus 1938: Ter gelegenheid van 
den 29en Nederlandschen Philatelistendag te Breda zal op 27 en 28 Augustus 1938 In het 
tentoonstellingsgebouw aldaar een tijdelijk bijpostkantoor zijn gevestigd, hetwelk op Zaterdag 27 
Augustus van 9-19 uur en op Zondag 28 Augustus van 10-17 uur geopend zal zijn De aldaar ter post 
bezorgde correspondontie zal worden afgestempeld met een gelegenheidsstempel. 
 

Het tijdelijk postkantoor was gevestigd in “Concordia”. 
 
TBBS 0327 Afdruk in zwart 
VDW 219 
 

   
 



241 

 

   
 

Gebruiksdata zaterdag 27 augustus 1938 en zondag 28 augustus 1938. 
 
 
 
 
BREDA     Postzegeltentoonstelling / Dag van de Postzegel 1939 
 

Dienstorder No 513bis van 27 september 1939: Gelegenheidsstempels. 
Ter gelegenheid van de d.d. 7 October a.s. te Amsterdam en de d.d. 8 October a.s. te Breda te 
houden postzegeltentoonstelling zal de correspondentie, welke in een aldaar geplaatste brievenbus 
wordt ter post bezorgd, van den afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien. 
 
TBBS 0328 Afdruk in violet 
VDW 244 

  
 

Gebruiksdatum zondag 8 oktober 1939. 
 
 
 
 
BREDA     Dag van de Postzegel 1941 
 

Dienstorder No 408 van 8 oktober 1941: Afstempeling correspondentie met bijzonderen 
stempel. 
1.  Door de Bredasche Postzegelvereeniging zal op 12 October 1941 ter gelegenheid van den "Dag 

van den Postzegel" te Breda een postzegeltentoonstelling worden gehouden. 
2.  De correspondentie, welke aldaar wordt gepost, zal worden voorzien van den afdruk van een 

bijzonderen stempel. 
 

Het stempel werd ontworpen door de heer A. van der Vossen te Overveen. 
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TBBS 0329r Afdruk in rood 
TBBS 0329v Afdruk in violet 
VDW 257 

   
 

Gebruiksdatum zondag 12 oktober 1941. 
 
 
 
 
BREDA     Dag van de Postzegel 1942 
 

Dienstorder No H.392 van 30 september 1942: Gelegenheidsstempels. 
1.  Door de Postzegelvereeniging "Breda" en door de Amsterdamsche Postzegelvereenjging "de 

Philatelist" zal op 11 October 1942 ter gelegenheid van den "Dag van den Postzegel" resp te Breda 
en te Amsterdam een postzegeltentoonstelling worden gehouden. 

2.  De correspondentie, welke op die tentoonstellingen wordt gepost, zal worden voorzien van den 
afdruk van een bijzonderen stempel. 

 

Het stempel werd ontworden door de heer A. van der Vossen en opgeleverd op 23 september 1942. 
 
TBBS 0330r Afdruk in rood 
TBBS 0330v Afdruk in violet 
VDW 264 
 

   
 

Gebruiksdatum zondag 11 oktober 1942. 
 
 
 
 
BREDA     Dag van de Postzegel 1943 
 

Dienstorder No H.414 van 29 september 1943: Gelegenheidsstempels. 
1.  Door de postzegelvereeniging “Breda”  en door de Amsterdamsche Postzegelvereeniging “de 

Philatelist”, zal resp op 10 October 1943 te Breda en op 9en 10 October 1943 te Amsterdam ter 
gelegenheid van den “Dag van den Postzegel”, een postzegeltentoonstelling worden gehouden. 

2.  De correspondentie, welke op die tentoonstellingen wordt gepost, zal worden voorzien van den 
afdruk van een bijzonderen stempel. 
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TBBS 0331v Afdruk in violet 
TBBS 0331z Afdruk in zwart 
VDW 270 
 

   
 

Gebruiksdatum zondag 10 oktober 1943. 
 
BREDA     50 jaar Postzegelvereeniging “Breda” 1943 
 

Dienstorder No H.469bis van 10 november 1943: Gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van de herdenking op 21 November 1943 van het 50-jarig bestaan der 

Postzegelvereeniging "Breda” zal aldaar op dien dag een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd. 
2.  De correspondentie (gewone zoowel als aangeteekende) op dat bijkantoor ter post 

bezorgd/aangeboden, zal worden voorzien van een afdruk van een bijzonderen stempel. 
 

  
 
TBBS 0332 Afdruk in zwart 
VDW 271 

   
 

  
 

Gebruiksdatum zondag 21 november 1943. 
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BREDA     Dag van den Postzegel 1945 
 

Dienstorder No H.171 van 3 oktober 1945: Gelegenheidsstempel. 
1.  Door de Postzegelvereeniging “Breda” zal op 14 October a.s. ter gelegenheid van den “Dag van 

den Postzegel” te Breda een postzegeltentoonstelling worden gehouden, waar zoowel 
aangeteekende als niet aangeteekende stukken ter post kunnen worden bezorgd. 

2.  Deze stukken zullen zoo mogelijk van een afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien. 
 

Het stempel werd ontworpen door de heer A. van der Vossen te Overveen. 
 
TBBS 0333 Afdruk in zwart 
VDW 278 

   
 

Gebruiksdatum zondag 14 oktober 1945. 
 
 
 
BREDA     Dag van den Postzegel 1946 
 

Dienstorder No H.640 van 25 september 1946: Vestiging tijdelijke bijkantoren. 
1.  Het volgende tijdelijke bijkantoor zal worden gevestigd: op 13 October a.s. te Breda (Café 

Restaurant "Modern"), ter gelegenheid van den “Dag van den Postzegel”; 
2.  Op dit bijkantoor kunnen zoowel aangeteekende als niet-aangeteekende stukken ter post worden 

bezorgd. 
3.  Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien. 
 

  
 
TBBS 0334r Stempel “Dag van de Postzegel”, afdruk in rood 
TBBS 0334v Stempel “Dag van de Postzegel”, afdruk in violet 
VDW 286 

   
 

Gebruiksdatum zondag 13 oktober 1946. 
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BREDA     Dag van de Postzegel 1947 
 

Dienstorder No H.573bis van 8 oktober 1947: Gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van de "Dag van de Postzegel" zal op de door "de Postzegelvereniging Breda" op 

12 October a.s. te Breda te houden postzegeltentoonstelling een tijdelijk bijpostkantoor worden 
gevestigd, waar zowel aangetekende- als niet-aangetekende stukken ter post kunnen worden 
bezorgd. 

2.  Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
3.  Kaarttelegram d.d. 8 October 1947 nr 21229 S komt hierdoor te vervallen. 
 

 
 
TBBS 0335 Afdruk in zwart 
VDW 304 

   
 

Gebruiksdatum zondag 12 oktober 1947. 
 
BREDA     Nationale Postzegeltentoonstelling en 36

ste
 Philatelistendag 1948 

 

Dienstorder Np H.619 van 1 september 1948: Gelegenheidsstempels. 
1.  Ter gelegenheid van de van 10 t/m 12 September as door de postzegelvereniging "Breda" in het 

gebouw Concordia te Breda te houden nationale postzegeltentoonstelling, alsmede van de op 10 
en 11 September a.s. te Breda te houden 36e Nederlandse Philatelistendag zal aldaar een tijdelijk 
bijkantoor worden gevestigd, waar zowel gewone als aangetekende stukken ter post kunnen 
worden bezorgd. 

2.  Deze stukken zullen van een afdruk van bijzondere poststempels worden voorzien. 
 
TBBS 0336r Stempel “Nationale Postzegeltentoonstelling”, afdruk in rood 
TBBS 0336z Stempel “Nationale Postzegeltentoonstelling”, afdruk in zwart 
VDW 335 
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Gebruiksperiode van vrijdag 10 september 1948 tot en met zondag 12 september 1948. 
 
TBBS 0337r Stempel “36

e
 Nederlandse Philatelistendag”, afdruk in rood 

TBBS 0337v Stempel “36
e
 Nederlandse Philatelistendag”, afdruk in violet 

TBBS 0337z Stempel “36
e
 Nederlandse Philatelistendag”, afdruk in zwart 

VDW 336 

   
 

    
 

Gebruiksdata vrijdag 10 september 1948 en zaterdag 11 september 1948. 
 
 
 
 
 
BREDA     Dag van de Postzegel 1948 
 

Dienstorder No H.766 van 27 oktober 1948: Gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van de "Dag van de Postzegel" zal op de door de "Postzegelvereniging Breda" op 

28 November a.s. te Breda te houden postzegeltentoonstelling een tijdelijk bijkantoor worden 
gevestigd, waar zowel aangetekende als niet-aangetekende stukken ter post kunnen worden 
bezorgd. 

2.  Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
 



247 

 

TBBS 0338 Afdruk in zwart 
VDW 338 
 

   
 

Gebruiksdatum zondag 28 november 1948. 
 
BREDA     Dag van de Postzegel 1949 
 

Dienstorder No H.599bis van 28 september 1949: Gelegenheidsstempel. 
Ter gelegenheid van de "Dag van de Postzegel" zal op de door de "Postzegelvereniging Breda" op 9 
October a.s. te Breda te houden postzegeltentoonstelling een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd, 
waar zowel aangetekende als niet-aangetekende stukken ter post kunnen worden bezorgd. 
Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
 
TBBS 0339 Afdruk in zwart 
VDW 355 

   
 

Gebruiksdatum zondag 9 oktober 1949. 
 
 
 
 
 
BREDA     Poppententoonstelling 1950 
 

Dienstorder No H.535 van 19 juli 1950: Gelegenheidsstempels. 
1.  Ter gelegenheid van de door de Stichting 1940-1945 te houden Poppententoonstellingen te Gouda 

van 28 Juli t/m 6 Augustus a.s. en te Breda, van 18 t/m 28 Augustus a.s. zullen aldaar tijdelijke 
bijpostkantoren worden gevestigd, waar zowel gewone als aangetekende stukken ter post kunnen 
worden bezorgd. 

2.  De stukken zullen van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien. 
3.  De tijdelijke bijkantoren zullen op Zondag gesloten zijn. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel BREDA 5 gebruikt. 
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TBBS 0340v Afdruk in violet 
TBBS 0340z Afdruk in zwart 
VDW 375 

   
 

    
 

Gebruiksperiode van vrijdag 18 augustus 1950 tot en met maandag 28 augustus 1950. 
 
 
 
 
 
BREDA     Dag van de Postzegel 1950 
 

Dienstorder No H.718 van 4 oktober 1950: Gelegenheidsstempels. 
1.  Ter gelegenheid van de "Dag van de Postzegel" op 8 October a.s. zal op de door de 

"Postzegelvereniging Breda" te houden postzegeltentoonstelling een tijdelijk bijkantoor worden 
gevestigd, waar zowel aangetekende als niet aangetekende stukken ter post kunnen worden 
bezorgd. 

2.  Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
 
TBBS 0341 Afdruk in violet 
VDW 380 

   
 

Gebruiksdatum zondag 8 oktober 1950. 
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BREDA     Dag van de Postzegel 1951 
 

Dienstorder No H.719 van 26 september 1951: Gelegenheidsstempel.  
1.  Ter gelegenheid van de "Dag van de Postzegel", te organiseren door de Postzegelvereniging 

Breda, zal op 6 October a.s. te Breda een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd. 
2.  In dit tijdelijk bijkantoor, waar onder andere gelegenheid zal worden gegeven tot het aanbieden van 

gewone en aangetekende stukken, zal de ter post bezorgde correspondentie van een afdruk van 
een bijzonder stempel worden voorzien. 

 
TBBS 0342 Afdruk in violet 
VDW 400 
 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 6 oktober 1951. 
 
 
 
 
 
BREDA     700 Jaar Stad Breda; Oranjetentoonstelling 1952 
 

Dienstorder No H.501 van 25 juni 1952: Gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van de viering van het 700 jarig bestaan van de stad Breda zal in een van de 

miniatuurwinkels, welke op de aldaar te houden Oranjetentoonstelling zullen worden gevestigd, 
van 10 Juli tot en met 31 Augustus a.s. een tijdelijk postagentschap worden gevestigd. 

2.  In de vorengenoemde tijdelijke postinrichting, waar o.a. gelegenheid zal worden gegeven tot het 
aanbieden van gewone en aangetekende stukken, zal de daar ter post bezorgde correspondentie 
van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel BREDA 13 gebruikt. 
 
TBBS 0343 Afdruk in violet 
VDW 416 
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Gebruiksperiode van donderdag 10 juli 1952 tot en met zondag 31 augustus 1952. 
 
Dienstorder No H.502 van 25 juni 1952: Bijzondere "Postrit" van Breda naar Soestdijk.  
1.  In het kader van de feesten "Breda-Oranjestad" (zie ook do 501/1952) vertrekt op 10 Juli a.s. een 

met vier paarden bespannen zogenoemde "Postkoets" van Breda naar Soestdijk. 
2.  Door het Provinciaal Anjerfonds Noord-Brabant worden series prentbriefkaarten "Beelden uit 

Brabant" verkocht, waarbij een gedrukte mededeling is gevoegd, dat de gelegenheid bestaat, 
bedoelde kaarten aan de leden van het Koninklijk Huis te zenden met gebruikmaking van de onder 
1 bedoelde postkoets, mits de kaarten voldoende gefrankeerd zijn en voorzien van de duidelijk 
gestelde en bij voorkeur met rood potlood te onderstrepen aanduiding "Per postkoets via Breda-
Oranjestad." 

3.  Teneinde de goede overkomst van zodanig geadresseerde kaarten zoveel mogelijk te bevorderen, 
behoren zij door de kantoren van terpostbezorging, gelegen in de provincie Noord-Brabant -na 
stempeling- in een omslag of bundel, voorzien van een in het oog lopende aanwijzing "Breda-
Oranjestad", aan het postkantoor Breda te worden toegezonden. Zo nodig kunnen bedoelde 
stukken gedurende enkele dagen op de kantoren van terpostbezorging worden bewaard, mits er 
zorg voor wordt gedragen, dat de (laatste) toezending aan het postkantoor Breda zó vroegtijdig 
geschiedt, dat de omslagen en bundels genoemd kantoor in de avond van 9 Juli a.s. bereiken. 

4.  De stationhouders en de plattelands postagentschappen behoren door de betrokken directeuren 
voor zover nodig te worden ingelicht. 

5.  Mochten andere volledig gefrankeerde stukken, geadresseerd op bovenvermelde wijze bij de te 
verzenden stukken worden aangetroffen, dan kan daarmede op dezelfde wijze worden gehandeld. 
Ook de kantoren, gelegen buiten Noord-Brabant wordt verzocht in voorkomende gevallen op 
overeenkomstige wijze te handelen. 

 

 
 
BREDA     Dag van de Postzegel 1956 
 

Dienstorder No H.639 van 11 oktober 1956: Gelegenheidsstempel.  
1.  Ter gelegenheid van de dag van de postzegel zal in "De Graanbeurs" te Breda op 13 oktober a.s. 

een postzegeltentoonstelling worden gehouden, alwaar een tijdelijk bijpostkantoor zal worden 
gevestigd. 

2.  De in het tijdelijk bijkantoor aangenomen gewone en aangetekende stukken zullen van een afdruk 
van een bijzondere rubberstempel worden voorzien. 
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Proefafdrukken op wit kartonpapier. 
 
TBBS 0344v Afdruk in violet 
TBBS 0344z Afdruk in zwart 
VDW 502 

    
 

Gebruiksdatum zaterdag 13 oktober 1956. 
 
BREDA     Dag van de Postzegel 1958 
 

Dienstorder No H.463 van 25 september 1958: Vestiging tijdelijk bijkantoor. 
Gelegenheidsstempel.  
1.  Ter gelegenheid van "de Dag van de Postzegel" alsmede ter viering van het 65-jarige bestaan van 

de Postzegelvereniging "Breda" zal op 4 oktober a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd 
in “de Beyerd" te Breda. 

2.  De op dit kantoor aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken,  zullen van een afdruk 
van een bijzonder rubberstempel worden voorzien. 

3.  Voor de op het punt 2 genoemd bijkantoor aangenomen aangetekende stukken zullen bijzondere 
nummerstroken worden gebruikt. 

 
TBBS 0345 Afdruk in zwart 
VDW 547 
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Gebruiksdatum zaterdag 4 oktober 1958. 
 
 
 
 
 
BREDA     Dag van de Postzegel 1961 
 

Dienstorder No H.447 van 14 september 1961: Gelegenheidsstempel. 
1.  Op 7 oktober a.s. zal in de Graanbeurs te Breda een "Dag van de postzegel" worden gehouden. 
2.  Op deze tentoonstelling zal een brievenbus worden geplaatst. De daarin ter post bezorgde stukken 

zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
 
TBBS 0346 Afdruk in zwart 
VDW 627 
 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 7 oktober 1961. 
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BREDA      Nationale Postzegeltentoonstelling “BRETEP”; 51
ste

 Nederlandse Filatelistendag 
1963 

 

Dienstorder No H.206 van 25 april 1963: Tijdelijk bijpostkantoor en gelegenheidsstempels. 
1.  Ter gelegenheid van de Nationale Postzegeltentoonstelling "BRETEP" zal op 10 en 11 mei a.s. in 

Concordia te Breda een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
Tijdens deze tentoonstelling zal op 11 mei a.s. de 51e Nederlandse Filatelistendag worden 
gehouden.  

2.  De op 10 mei a.s. in het tijdelijk bijpostkantoor aangenomen gewone, aangetekende en 
expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel met het randschrift 
"NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING BRETEP BREDA 10 t.e.m. 12 MEI 1963" 
worden voorzien. 
De op 11 mei a.s. in het tijdelijk bijpostkantoor aangenomen gewone, aangetekende en 
expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel met het randschrift “51e 
Nederlandse Filatelistendag. Breda 11 mei 1963" worden voorzien. 

3.  Voor de op 10 mei a.s. aan te nemen aan te tekenen stukken zullen nummerstroken met de 
bijzondere opdruk "Nationale postzegeltentoonstelling BRETEP" en voor die aan te nemen op 11 
mei a.s. nummerstroken met de bijzondere opdruk “51e Nederlandse Filatelistendag" worden 
gebruikt. 

 

   
 

 Blijkbaar was het niet duidelijk in welke ‘stand’ het stempel moest worden afgedrukt, gezien de 
verscheidenheid daarvan. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel BREDA 16 gebruikt. 
 
TBBS 0347r Stempel BRETEP; afdruk in rood 
TBBS 0347z Stempel BRETEP; afdruk in zwart 
VDW 672 
 

   
 

   
 

Gebruiksdatum vrijdag 10 mei 1963. 
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TBBS 0348r Stempel 51
ste

 Filatelistendag; afdruk in rood 
TBBS 0348z Stempel 51

ste
 Filatelistendag; afdruk in zwart 

VDW 673 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 11 mei 1963. 
 
 
 
BREDA     Tentoonstelling Ruimtevaart op postzegels 1964 
 

Dienstorder No H.451 van 20 augustus 1964: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor, gebruik 
bijzonder stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Op 12 september a.s. zal in de R.K. Technische School "De Blauwe Kei" te Breda een 

tentoonstelling betreffende ruimtevaart op postzegels "Van Icarus tot heden" worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in genoemde school een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
3.  De op dit tijdelijk bijkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expressestukken zullen 

van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.  
Voor aangetekend te verzenden 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 
post- en telegraafkantoor Breda. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding 
"BIJZONDERE STEMPELING" te stellen. 

 

  
 
TBBS 0349 Afdruk in zwart 
VDW 718 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 12 september 1964. 
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BREDA     5
e
 Nationale jeugdpostzegeltentoonstelling 1965 

 

Dienstorder No H.566 van 21 oktober 1965: Gebruik bijzonder stempel. 
1.  Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van de afdeling Jeugd van de postzegelvereniging Breda 

zal van 30 oktober t.e.m. 1 november a.s. in de katholieke technische school "De blauwe kei" te 
Breda de 5e nationale jeugdpostzegeltentoonstelling worden gehouden. 

2.  Op de tentoonstelling zal een brievenbus worden geplaatst. De in deze brievenbus ter post 
bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

3.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren volgens de aard en het gewicht daarvan te 
worden 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 post- en 
telegraafkantoor te Breda. Op de omslag behoort de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING 5e 
NATIONALE JEUGDPOSTZEGELTENTOONSTELLING" te worden gesteld. 

 
TBBS 0350 Afdruk in zwart 
VDW 761 
 

 
 

Gebruiksperiode van zaterdag 30 oktober 1965 tot en met maandag 1 november 1965. 
 
BREDA     Verkoop ICEM-zegels 1966 
 

Dienstorder No H.34 van 20 januari 1966: H. 34. Vestiging tijdelijke postkantoren, 
gelegenheidsstempels en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de ICEM-zegels (vgl do. 728/1965) zal in de hierna genoemde 

plaatsen op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. De 
tijdelijke postkantoren zullen in het auto- PTT -kantoor worden gehuisvest: 
Soestdijk  31 januari 
Amsterdam  1 en 2 februari 
Rotterdam  3 en 4 februari 
's-Gravenhage  7 en 8 februari 
Utrecht  9 februari 
Leeuwarden  10 februari 
Groningen  11 februari 
Assen  14 februari 
Zwolle  15 februari 
Enschede  16 februari 
Arnhem  17 februari 
Nijmegen  18 februari 
Eindhoven  21 februari 
Maastricht  22 februari 
's-Hertogenbosch  23 februari 
Tilburg  24 februari 
Breda  25 februari 
Middelburg  28 februari 

2.  De op de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en 
expressestukken zullen, indien deze uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer 
Vluchtelingenvervoerpostzegel(s), van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. In 
alle bijzondere stempels is het auto- PTT -kantoor afgebeeld en de tekst "POSTZEGELACTIE 
VLUCHTELINGENVERVOER" opgenomen. 
Bovendien is (voor elke plaats waar een tijdelijk postkantoor zal worden gevestigd afzonderlijk) de 
naam van de plaats waar het tijdelijk postkantoor is gevestigd, gevolgd door de datum(s) van 
vestiging vermeld. 
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Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken worden gebruikt waarop, behalve de naam van 
de plaats van vestiging van het tijdelijk postkantoor, de bijzondere tekst "POSTZEGELACTIE 
VLUCHTELINGENVERVOER" is vermeld. 

3.  De ter stempeling toe te zenden stukken -uitsluitend gefrankeerd met één of meer 
Vluchtelingenvervoerpostzegel(s) -behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden 
gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het betrokken 
kantoor (voor Soestdijk echter aan de directeur van het postkantoor Soest). Het verdient 
aanbeveling op bedoelde omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING 
POSTZEGELACTIE VLUCHTELINGENVERVOER" te stellen. 

 

  
 
TBBS 0351 Afdruk in zwart 
VDW 780 

  
 

Gebruiksdatum vrijdag 25 februari 1966. 
 
 
 
BREDA     Leger- en Luchtmachttentoonstelling “PARAAT 1967” 
 

Dienstorder No H.193 van 13 april 1967: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik bijzonder 
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk ( Paraat 1967). 
1.  Ter gelegenheid van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "PARAAT 1967" zal in de hierna 

genoemde plaatsen, gedurende het daarachter vermelde tijdvak, een tijdelijk postkantoor worden 
gevestigd: 
Etten  van 28 april t.e.m. 4 mei; 
Vlissingen  van 12 mei t.e.m. 20 mei; 
Breda  van 30 mei t.e.m. 3 juni; 
Gorinchem  van 12 juni t.e.m. 17 juni; 
Ede  van 26 juni t.e.m. 1 juli. 

2.  De in deze tijdelijke postkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende. en 
expresse-stukken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel en van een 
afdruk van de dagtekeningstempel " VELDPOST". 
Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk "NAPO PARAAT" 
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 behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag 
te worden gesloten, die is geadresseerd aan de directeur van de in punt 1 genoemde 
postkantoren. Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld "Bijzondere stempeling PARAAT 
1967". 

 

Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 79 gebruikt. 
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TBBS 0352 Afdruk in zwart 
VDW 841c 
 

 
 

Gebruiksperiode van dinsdag 30 mei 1967 tot en met zaterdag 3 juni 1967. 
 
BREDA     Herdenking Vrede van Breda 1967 
 

Dienstorder No H.503 van 14 september 1967: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik 
bijzonder stempel. 
1.  Ter gelegenheid van de tentoonstelling "Herdenking Vrede van Breda" zal op 30 september en op 

2 en 3 oktober a.s. in de Beyerd te Breda een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
2.  De in dit tijdelijk postkantoor ter post bezorgde stukken zullen worden voorzien van een afdruk van 

een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van het postkantoor 
Breda. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd. Zij 
behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden toegezonden aan de 
directeur van het postkantoor Breda. 
Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling tentoonstelling Vrede van 
Breda". 

 
TBBS 0353 Afdruk in zwart 
VDW 866 

   
 

   
 

Gebruiksdata zaterdag 30 september 1967 en maandag 2 oktober 1967 en dinsdag 3 oktober 1967. 
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BREDA     Postzegeltentoonstelling Bredase Politie Postzegelvereniging 1967 
 

Dienstorder No H.636 van 9 november 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik 
bijzonder stempel. 
1.  Ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling van de Bredase Politie Postzegelvereniging zal 

op 18 en 19 november a.s. in het politiebureau te Breda tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in vorenbedoelde brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het postkantoor Breda 

worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van genoemd postkantoor. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 
stukken dienen te zijn geadresseerd en voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse 
frankeerzegels. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te 
worden toegezonden aan de directeur van het postkantoor Breda.  
Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling TENTOONSTELLING 
BREDASE POLITIE POSTZEGELVERENIGING". 

 

Tevens werd dagtekeningstempel BREDA 13 gebruikt. 
 
TBBS 0354r Afdruk in rood 
TBBS 0354v Afdruk in violet 
VDW 876 

   
 

Gebruiksdata zaterdag 18 november 1967 en zondag 19 november 1967. 
 
BREDA     Dag van de Postzegel 1968 
 

Dienstorder No H.528 van 26 september 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik 
bijzonder stempel. 
1.  Ter gelegenheid van de "Dag van de Postzegel 1968" zal op 12 oktober a.s. te Breda in de Crypte 

van de Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, 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 Breda voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De stukken zullen 
tevens worden voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel van het desbetreffend 
postkantoor. 

3.  Desgewenst kunnen niet-aangetekende stukken ter stempeling worden toegezonden aan de 
directeur van het postkantoor Breda. 
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 
geëigende wijze aan de geadresseerden toegezonden. 
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel BREDA 15 gebruikt. 
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TBBS 0355 Afdruk in zwart 
VDW 912d 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 12 oktober 1968. 
 
 
 
BREDA     75 jaar Postzegelvereniging “Breda” 1968 
 

Dienstorder No H.622 van 7 november 1968: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik 
bijzonder poststempel. 
1.  Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Postzegelvereniging "Breda" zal op 23 november 

a.s., in de Katholieke Technische School, Van Riebeecklaan, te Breda, een tijdelijk postkantoor 
worden gevestigd. 

2.  De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-
stukken worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor Breda. 
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 75 jaar Postzegelvereniging. 
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 
geadresseerden toegezonden. 
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 
TBBS 0356 Afdruk in zwart 
VDW 925 
 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 23 november 1968. 
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BREDA     Verkoop Kinderpostzegel 1968 
 

Dienstorder No H.607 van 31 oktober 1968: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik 
bijzondere stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Kinderpostzegels 1968 (vgl do. 510/1968) zal in de hierna 

vermelde plaatsen, op de daarachter vermelde datum(s), een tijdelijk postkantoor worden 
gevestigd, gehuisvest in het Autopostkantoor. 
Amsterdam  12 t.e.m. 14 november 
Haarlem  15 november 
Leeuwarden  18 november 
Groningen  19 november 
Assen  20 november 
Zwolle  21 november 
Deventer  22 november 
Arnhem  25 november 
Nijmegen  26 november 
's-Hertogenbosch  27 november 
Eindhoven  28 en 29 november 
Maastricht  2 december 
Roermond  3 december 
Hilversum  9 december 
Utrecht  10 december 
Breda  11 december 
Middelburg  12 december 
Rotterdam  16 en 17 december 
's-Gravenhage  18 en 19 december 
Leiden  20 december 

2.  De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-
stukken worden, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer 
Kinderpostzegels 1968, voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De in het tijdelijk 
postkantoor te Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en 's-Gravenhage ter post bezorgde stukken 
zullen tevens worden voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel Autopostkantoor. 

3.  Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk 
AUTOPOSTKANTOOR gebezigd. 

4.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1 
genoemde postkantoren. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk) en gewicht te zijn gefrankeerd met uitsluitend 

Kinderpostzegels 1968, die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: 

Bijzondere stempeling Autopostkantoor/Kinderpostzegels 1968. 
Toezending dient te geschieden aan elk postkantoor afzonderlijk (zie punt 1 hier voren). 

5.  Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is 
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel aan de 
geadresseerden toegezonden. 

Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 
 
TBBS 0357 Afdruk in zwart 
VDW 934 
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Gebruiksdatum woensdag 11 december 1968. 
 
BREDA     4

e
 Ruimtevaart Symposium 1969 

 

Dienstorder No H.656 van 30 oktober 1969: Gebruik bijzonder poststempel. 
1.  Ter gelegenheid van bet 4e Ruimtevaart Symposiumvan de Hermann Oberth-Gesellschaft afd. 

Nederland zal op 14 en 15 november a.s. in de K.M.A. te Breda tijdelijk een brievenbus worden 
geplaatst. De daarin ter post bezorgde stukken zullen op het postkantoor Breda worden voorzien 
van een afdruk van een bijzonder poststempel alsmede van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van Breda. Van deze stukken kan geen aantekening worden verlangd. 

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

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 

postzegels 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 4e 
RUIMTEVAART SYMPOSIUM. 

Bijsluiting van een begeleidend verzoek dient achterwege te blijven. 
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. 

 
TBBS 0358 Afdruk in zwart 
VDW 966 

   
 

   
 

Gebruiksdata vrijdag 14 november 1969 en zaterdag 15 november 1969.  
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BREDA     Opening van 'Hoogspoor' (nieuw NS-station met bijgebouwen) te Breda 1975 
 

Dienstorder No H.451 van 23 september 1975: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de opening van 'Hoogspoor' (= nieuw NS-station met bijgebouwen) te Breda 

zal een bijzonder poststempel worden gebruikt. 
2  Van 10 t.e.m. 12 oktober a.s. wordt in de desbetreffende PTT informatiestand tijdelijk een loket 

ingericht. Aan dit loket worden gangbare Nederlandse postzegels verkocht en gewone + 
aangetekende poststukken ter verzending aangenomen. 
De openstellingtijden van het loket zijn: 
op 10 oktober van 15.00 tot 19.00 uur 
op 11 oktober van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur 
op 12 oktober van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. 
Tevens zal van 10 t.e.m. 12 oktober a.s. in of bij bedoelde informatiestand tijdelijk een brievenbus 
worden geplaatst. 

3  De van 10 t.e.m. 12 oktober a.s. aan vorenbedoeld loket c.q. in de desbetreffende brievenbus, ter 
post bezorgde correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met geldige 
Nederlandse postzegels -wordt gestempeld met een bijzonder poststempel daarnaast wordt op die 
poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van Breda geplaatst. 

4  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor BREDA. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlands postzegels 

die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Breda. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel HOOGSPOOR. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven, dit veroorzaakt vertraging bij de 
verwerking van de poststukken. 

5  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -,niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing 
naar het vermelde in deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde 
poststukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te 
stempelen poststukken als voor de terugzending ervan. 

 
TBBS 0359 Afdruk in zwart 
VDW 1084 
 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 10 oktober 1975 tot en met zondag 12 oktober 1975. 
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BREDA     150 jaar KMA 1978 
 

Dienstorder No H.486 van 14 november 1978: Gebruik bijzonder poststempel op 
Veldpostkantoor. 
1  In het kader van de jubileumviering '150 jaar KMA' wordt op 24 november a.s., op het terrein van 

de Koninklijke Militaire Academie te Breda een Veldpostkantoor ingericht, waar een bijzonder 
poststempel wordt gebruikt. 

2  De op genoemde datum op het Veldpostkantoor voor de verzending aangeboden gewone, 
aangetekende en expresse correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met 
geldige Nederlandse postzegels -wordt gestempeld met een bijzonder poststempel (geen 
dagtekeningstempel Veldpost). 

3  Voor aangetekend te verzenden poststukken worden op het Veldpostkantoor nummerstroken met 
de opdruk 'NAPO' gebruikt. 

4  Belangstellenden kunnen te stempelen poststukken toezenden aan de directeur van het 
postkantoor, Postbus 99100, 4800 NA BREDA. (Niet aan de Veldpost en evenmin aan de KMA). 
De te stempelen poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de 

poststukken moeten zijn aangebracht; 
c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan het hiervoor 

vermeide adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek- 
worden vermeld: Stempeling met poststempel 150 JAAR KMA. 

Bijsluiten van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend bij het 
verwerken van de poststukken. 

5  Als de envelop/verpakking -waarin te stempelen poststukken worden toegezonden -niet, c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing 
naar het vermelde in punt 4, sub c, van deze dienstorder. Het is niet geoorloofd een 
retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor het terugzenden van gestempelde poststukken. 
Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempelen 
poststukken als voor de terugzending ervan. 

 
TBBS 0360 Afdruk in zwart 
VDW 1172 
 

  
 

Gebruiksdatum vrijdag 24 november 1978. 
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BRUINISSE 
 

Provincie Zeeland 
 
BRUINISSE     Herdenking 500 jaar Bruinisse 1968 
 

Dienstorder No H.367 van 4 juli 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  In verband met de postzegelruilbeurs herdenking 500 jaar Bruinisse zal te Bruinisse, van 18 t.e.m. 

20 juli a.s. in de kleuterschool aan de Dreef tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in vorengenoemde brievenbus ter post bezorgde, niet-aangetekende stukken -welke dienen te 

zijn geadresseerd en te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -worden op het 
postkantoor Bruinisse voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel en van een afdruk van 
een dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor. 

3.  Desgewenst kunnen niet-aangetekende stukken ter stempeling worden toegezonden aan de 
directeur van het postkantoor te Zierikzee (voor de bijzondere stempel te Bruinisse). 
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 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 500 jaar Bruinisse. 
4.  Bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van de 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. 
Het gebruik van dienstomslagen, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1968 is de volgende toelichting 
opgenomen: Voor hen, die zich mochten hebben afgevraagd wat het getal 144 betekent in het 
bijzondere stempel van Bruinisse, dat in het vorige nummer is afgebeeld, zij medegedeeld, dat het 
hulppostkantoor Bruinisse op 1 februari 1892 werd verheven tot postkantoor en op die datum derhalve 
werd voorzien van een puntstempel met nummer 144. De weergave ervan is niet erg natuurgetrouw, 
maar blijkbaar meer symbolisch bedoeld. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel BRUINISSE (Zl.) 2 gebruikt. 
 
TBBS 0361 Afdruk in zwart 
VDW 905 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van donderdag 18 juli 1968 tot en met zaterdag 20 juli 1968. 
 



265 

 

BRUSSEL 
 

België 
 
BRUSSEL     Nationale Dag Nederland 1958 
 

Dienstorder No H.383 van 7 augustus 1958: Tijdelijk Belgisch postkantoor in het Nederlandse 
Paviljoen op de Wereldtentoonstelling te Brussel.  
1.  In het Nederlandse Paviljoen op de Wereldtentoonstelling te Brussel zal op de voor Nederland 

aangewezen Nationale Dag (20 augustus 1958) een tijdelijk Belgisch postkantoor worden 
opengesteld. 

2.  Dit kantoor zal op die dag belast zijn met de verkoop van Belgische postzegels, met het aannemen 
van stukken en c.q. met de stempeling daarvan door middel van een speciale stempel met een 
toepasselijk inschrift. 

 
 
BRUSSEL     Europa-postzegels 1958 (zie tevens AMSTERDAM) 
 

Dienstorder No H.439bis van 11 september 1958: Europa-postzegels 1958. Verkoop op de Expo 
te Brussel.  
1.  Van 13 t/m 15 september a.s. en eventueel volgende dagen zullen in de paviljoens van de zes 

landen der Europese Kolen- en Staalgemeenschap op de Wereldtentoonstelling te Brussel zakjes, 
inhoudende een serie van elk der door die landen uitgegeven Europa-postzegels 1958 verkrijgbaar 
zijn tegen de prijs van 51.50 Belgische franken. 

2.  Voorts zijn in het paviljoen van elk land de door dat land uitgegeven Europa-postzegels 1958 
afzonderlijk verkrijgbaar. 
De prijs van een serie van de Nederlandse zegels is 6 Belgische franken. 

3.  In elk paviljoen is gelegenheid de door het betrokken land uitgegeven Europa-zegels 1958 met een 
bijzonder stempel gestempeld te krijgen. 

 

Dienstorder No H.440 van 11 september 1958: Europa-postzegel 1958. Bijzondere stempeling te 
Amsterdam.  
1.  In verband met de uitgifte van de Europa-postzegel 1958 zal ten districtspostkantore te Amsterdam 

gelegenheid bestaan voldoende gefrankeerde stukken, uitsluitend voorzien van een of meer van 
de Nederlandse Europa-postzegels 1958, te doen stempelen met een bijzondere stempel. Deze 
stempel is gelijk aan die, welke in het Nederlandse Paviljoen op de Wereldtentoonstelling te 
Brussel op 13 t/m 15 september 1958 in gebruik zal zijn voor de stempeling van op de Expo 
gekochte Nederlandse Europa-postzegels 1958 (zie do. 439bis/1958). 

2.  De stukken, welke moeten zijn voorzien van de naam en het adres van degene, aan wie zij moeten 
worden toegezonden, kunnen op 13, 15 of 16 september 1958 ten districtspostkantore te 
Amsterdam aan het loket worden afgegeven of per post aan de directeur van genoemd kantoor 
worden toegezonden, zodanig, dat zij uiterlijk 16 september a.s. in diens bezit zijn. 

 

Persbericht Nr 2100/89 van 10 September 1958: Europa-postzegels 1958 op de EXPO en 
bijzondere stempeling 
Van 13 t/m 15 september a.s. en eventueel volgende dagen zullen in de paviljoens van de zes KSG-
landen op de Wereldtentoonstelling te Brussel, zakjes, inhoudende een serie van elk der door die 
landen uitgegeven Europa-postzegels 1958 verkrijgbaar zijn. 
Voorts zijn in het paviljoen van elk land de door dat land uitgegeven Europa-postzegels 1958 
afzonderlijk verkrijgbaar. 
In elk paviljoen is gelegenheid de door het betrokken land uitgegeven Europa-postzegels 1958 met 
een bijzonder stempel gestempeld te krijgen. 
Aan het publiek hier te lande zal gelegenheid worden geboden voldoende gefrankeerde stukken, 
uitsluitend voorzien van een of meer van de Nederlandse Europa-postzegels 1958, op het 
districtspostkantoor te Amsterdam te doen stempelen met een bijzonder stempel gelijk aan dat in het 
Nederlandse Paviljoen in gebruik. 
De stukken, welke moeten zijn voorzien van de naam en het adres van degene, aan wie zij moeten 
worden toegezonden, kunnen op 13, 15 of 16 september a.s. op het districtspostkantoor te 
Amsterdam aan het loket worden afgegeven of aan de directeur van genoemd kantoor worden 
toegezonden, zodanig, dat zij uiterlijk 16 september in diens bezit zijn. 
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TBBS 0091 Afdruk in zwart 
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Gebruiksdatum zaterdag 13 september 1958. 
 
 
 
 
BRUSSEL     Postzegeltentoonstelling 'Themabelga' 1975 
 

Dienstorder No H.565 van 25 november 1975: Gebruik bijzonder poststempel door de 
Filatelistische Dienst PTT. 
1  In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de postzegeltentoonstelling 

'Themabelga' te Brussel, van 13 t.e.m. 21 december a.s., zal een bijzonder poststempel worden 
gebruikt. 

2  Deze bijzondere poststempel wordt aangebracht op de uitsluitend met geldige Nederlandse 
postzegels gefrankeerde poststukken; daarnaast wordt tevens een afdruk aangebracht van de 
dagtekeningstempel 'Filatelistische Dienst PTT 's-Gravenhage'. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de Filatelistische Dienst PTT, 
Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de 

poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking, gericht aan de Filatelistische Dienst PTT, 

Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage, te worden gezonden. Op de envelop/verpakking moet 
duidelijk worden vermeld: Stempeling met bijzonder poststempel THEMABELGA. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege 5lijijven; dit werkt enkel vertragend bij de 
stempeling. 

4  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing 
naar het vermelde in deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde 
poststukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te 
stempelen poststukken als voor de terugzending ervan. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels ’s-GRAVENHAGE FILATELISTISCHE DIENST PTT 2 en 3 
gebruikt. 
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Gebruiksperiode van zaterdag 13 december 1975 tot en met zondag 21 december 1975. 
 
 
 
 

BURUM 
 

Provincie Groningen 
 
BURUM     Indienststelling van het grondstation voor satellietcommunicatie te Burum 1973 
 

Dienstorder No H.436 van 28 augustus 1973: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de indienststelling van het grondstation voor satellietcommunicatie te Burum 

op 12 september a.s. zal een bijzonder poststempel worden gebruikt. 
2  Belangstellenden die prijs stellen op een afdruk van deze poststempel kunnen poststukken ter 

stempeling toezenden aan de directeur van het postkantoor GRONINGEN (niet aan Burum). 
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 

postzegels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Groningen. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Bijzondere stempeling GRONDSTATION VOOR SATELLIETCOMMUNICATIE. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de stempeling. 
4  Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 

onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender(s) teruggezonden onder verwijzing 
naar het vermelde in deze dienstorder. In dit verband wordt de aandacht gevestigd op de wijziging 
van de posttarieven per 1 september a.s. 
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van gestempelde poststukken is niet 
geoorloofd. 

Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 
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Gebruiksdatum woensdag 12 september 1973. 
 
 

BUSSUM 
 

Provincie Noord-Holland 
 
BUSSUM     Postzegeltentoonstelling 1963 
 

Dienstorder No H.54 van 31 januari 1963: Gelegenheidsstempel. 
1.  Door de Nederlandse Philatelistische Vereniging "De Verzamelaar" te Bussum zal op 16 en 17 

februari a.s. in café-restaurant "De Harmonie" te Bussum een postzegeltentoonstelling en ruilbeurs 
worden gehouden. 

2.  Ter gelegenheid daarvan zal op genoemde data in café-restaurant "De Harmonie" een brievenbus 
worden geplaatst. 

3.  De in deze brievenbus ter post bezorgde correspondentie zal van een afdruk van een bijzonder 
stempel worden voorzien. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel BUSSUM 7 gebruikt. De op zondag in de brievenbus gedeponeerde 
(geadresseerde) poststukken werden gestempeld met de datum 18 februari 1963. 
 
TBBS 0364r Afdruk in rood 
TBBS 0364z Afdruk in zwart 
VDW 663 
 

   
 

Gebruiksdata zaterdag 16 februari 1963 en zondag 17 februari 1963. 
 
BUSSUM     30 jaar Filatelistenvereniging “De Verzamelaar” 1968 
 

Dienstorder No H.269 van 3 mei 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Ter gelegenheid  van het 30-jarig jubileum van de Filatelistenvereniging "De Verzamelaar" te 

Bussum op 11 en 12 mei a.s., zal in "De Harmonie" tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in vorenbedoelde brievenbus ter post bezorgde, niet-aangetekende, stukken -welke dienen te 

zijn geadresseerd en te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse frankeerzegels -zullen op het 
postkantoor Bussum, worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De te Bussum, 
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geposte stukken worden bovendien voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel van het 
desbetreffende postkantoor. 

3.  Desgewenst kunnen, niet-aangetekende, stukken ter stempeling worden toegezonden aan de 
directeur van het postkantoor te Bussum. 
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 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: Bijzondere 

stempeling 30-jarig jubileum DE VERZAMELAAR. 
4.  Bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van de 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 terugzending ervan, is uitdrukkelijk 
verboden. 

 

Afdrukken van het dagtekeningstempel BUSSUM 9 zijn bekend met de datum 13 mei 1968. 
 
TBBS 0365 Afdruk in zwart 
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Gebruiksdata zaterdag 11 mei 1968 en zondag 12 mei 1968. 
 
 
 

CALLANTSOOG 
 

Provincie Noord-Holland 
 
CALLANTSOOG     Zomerkamp Die Falken 1966 
 

Dienstorder No H.364 van 23 juni 1966: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Van 1 t.e.m. 31 juli a.s. houdt de Duitse jeugdorganisatie Die Falken haar zomerkamp te 

Callantsoog. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal op het kampterrein tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. De in 

deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen ten kantore Callantsoog van een afdruk van een 
bijzonder stempel alsmede van een afdruk van de dagtekeningstempel van dat kantoor worden 
voorzien. 

3.  De ter stempeling toe te zenden stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en 
gewicht te zijn gefrankeerd. Zij behoren -vergezeld van een desbetreffend verzoek -door de 
afzenders te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag welke is geadresseerd aan de 
directeur van het post- en telegraafkantoor SCHAGEN. 
Op de omslag dient de aanduiding "Bijzondere stempeling Die Falken Callantsoog" te worden 
gesteld. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel CALLANTSOOG 2 gebruikt. 
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Gebruiksperiode van vrijdag 1 juli 1966 tot en met zondag 31 juli 1966. 
 
 
 
 

CASTRICUM 
 

Provincie Noord-Holland 
 
CASTRICUM     3

e
 Nationale Jeugdpostzegeltentoonstelling 1962 

 

Dienstorder No H.566 van 8 november 1962: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Van 16 t.e.m. 18 november a.s. zal in de ontspanningszaal van café Roozendaal te Castricum de 

3e nationale Jeugdpostzegeltentoonstelling worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid hiervan zal in genoemde ontspanningszaal op vrijdag 16 en zaterdag 17 

november a.s. respectievelijk van 10-18 en van 10-12 uur een tijdelijk bijpostkantoor worden 
gevestigd. 

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

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

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
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Gebruiksdata vrijdag 16 november 1962 en zaterdag 17 november 1962. 
 
 
 
 
 

COEVORDEN 
 

Provincie Drenthe 
 
COEVORDEN     Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1960 
 

Dienstorder No H.209 van 14 april 1960: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren / 
gelegenheidsstempels. 
1.  Ter gelegenheid van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" zullen in de na genoemde 

plaatsen gedurende de daarachter vermelde tijdvakken tijdelijke bijkantoren worden gevestigd: 
Doetinchem  van 22 april t/m 30 april, 
Veenendaal  van 5 mei t/m 14 mei, 
Zutphen  van 21 mei t/m 28 mei, 
Nijmegen  van 3 juni t/m 11 juni, 
Zwolle  van 17 juni t/m 25 juni, 
Coevorden  van 1 juli t/m 9 juli, 
Arnhem van 13 juli t/m 21 juli as. 

2.  De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken 
zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien.  
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt. 
 

 
 

Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 17 gebruikt. 
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Gebruiksperiode van vrijdag 1 juli 1960 tot en met zaterdag 9 juli 1960. 
 
 
 
 

CULEMBORG 
 

Provincie Gelderland 
 
CULEMBORG     Jan van Riebeeck herdenking 1952 
 

Dienstorder No H.227 van 19 maart 1952: Gelegenheidsstempels.  
1.  Ter gelegenheid van de Jan van Riebeeck herdenking zal op 5 April a.s: in het Raadhuis te 

Culemborg een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd. 
2.  In dit tijdelijk bijkantoor, waar o.a. gelegenheid zal worden gegeven tot het aanbieden van gewone 

en aangetekende stukken, zal de daar ter post bezorgde correspondentie van een afdruk van een 
bijzonder stempel worden voorzien. 

 

  
 
TBBS 0369 Afdruk in zwart 
VDW 407 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 5 april 1952. 
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CULEMBORG    100 jaar Spoorbrug bij Culemborg 1968 
 

Dienstorder No H.573 van 17 oktober 1968: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder 
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  In verband met het 100-jarig bestaan van de spoorbrug bij Culemborg zal op 1 november a.s. in 

Restaurant van Gelder, Markt 41 te Culemborg, een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
2.  De in het tijdelijke postkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-

stukken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. 
3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van de in het 

postkantoor Culemborg. 
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 100 jaar spoorbrug. 
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 
geadresseerden toegezonden. 
Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 
TBBS 0370 Afdruk in zwart 
VDW 915 

  
 

Gebruiksdatum vrijdag 1 november 1968. 
 
 

CUYK 
 

Provincie Noord-Brabant 
 
CUYK     Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1961 
 

Dienstorder No H.162 van 7 april 1961: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren / 
gelegenheidsstempels. 
1.  Ter gelegenheid van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" zullen in de na genoemde 

plaatsen gedurende de daarachter vermelde tijdvakken tijdelijke bijkantoren worden gevestigd: 
Roosendaal  van 21 april t/m 1 mei; 
Waalwijk  van 5 mei t/m 13 mei; 
Valkenswaard  van 19 mei t/m 22 mei; 
Steenbergen van 26 mei t/m 30 mei; 
Leerdam  van 3 juni t/m 10 juni; 
Helmond  van 16 juni t/m 24 juni; 
Boxmeer  van 30 juni t/m 4 juli; 
Cuyk  van 8 juli t/m 12 juli. 

2.  De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende en expresse-stukken 
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. Voor aangetekende 
stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt. 
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TBBS 0371 Afdruk in zwart 
VDW 611h 
 

   
 

Gebruiksperiode van zaterdag 8 juli 1961 tot en met woensdag 12 juli 1961. 
 
 
 


