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DELFT 
 

Provincie Zuid-Holland 
 
DELFT     Internationaal congres van de Fédération Internationale des Géomètres 1958 
 

Dienstorder No H.403 van 21 augustus 1958: Vestiging tijdelijk bijkantoor / gelegenheids-
stempel.  
Ter gelegenheid van het internationaal congres van de Fédération Internationale des Géomètres zal 
van 28 augustus t/m 4 september a.s. te Delft in het gebouw van Werktuigbouw- en 
Scheepsbouwkunde van de Technische Hogeschool een tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor worden 
gevestigd. De op dit bijkantoor aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van 
een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien. Voor de aangetekende stukken worden 
geen bijzondere nummerstroken gebruikt. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel DELFT 8 gebruikt. 
 
TBBS 0372 Afdruk in zwart 
VDW 542 

  
 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van donderdag 28 augustus 1958 tot en met donderdag 4 september 1958. 
 
DELFT     Tentoonstelling 'Bijbels en Burgers' 1977 
 

Dienstorder No H.214 van 3 mei 1977: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Bijbels en Burgers' wordt van 18 mei t.e.m. 7 augustus 

1977 in museum 'Het Prinsenhof' te Delft tijdelijk een brievenbus geplaatst. 
2  De in die brievenbus geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met 

geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Delft (niet in het museum) gestempeld 
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met een bijzonder poststempel. Daarnaast wordt op de poststukken nog een afdruk van een 
dagtekeningstempel van Delft aangebracht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor DELFT. 
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 Delft. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel 'BIJBELS EN BURGERS'. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de verwerking 
van de poststukken. 

4  Indien 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. 
Bijvoeging van een retourenvelop/retourverpakking 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. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempel DELFT 8 en DELFT 9 gebruikt. 
 
TBBS 0373 Afdruk in zwart 
VDW 1124 
 

  
 

   
 

Gebruiksperiode van woensdag 18 mei 1977 tot en met zondag 7 augustus 1977. 
 
DELFT     325-jarig jubileum van De Porceleyne Fles 1978 
 

Dienstorder No H.371 van 12 september 1978: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik 
bijzonder poststempel. 
1  In het kader van het 325-jarig jubileum van De Porceleyne Fles wordt op 21 september a.s. in de 

receptiezaal van het bedrijf te Delft (Rotterdamseweg 196) tijdelijk een brievenbus geplaatst. 
2  De in die brievenbus geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met 

geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Delft (niet bij De Porceleyne Fles) 
gestempeld met een bijzonder poststempel. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor, Postbus 99100, 2600 NA DELFT. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
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b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de 
poststukken moeten zijn aangebracht; 

c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan het hiervoor 
vermelde adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek- 
worden vermeld: Stempeling met poststempel 325 JAAR DE PORCELEYNE FLES. 

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

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 punt 3, sub c, van deze dienstorder. Het is niet geoorloofd een 
retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van gestempelde poststukken. 
Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempelen 
poststukken als voor de terugzending ervan. 

 
TBBS 0374 Afdruk in zwart 
VDW 1164 

  
 

Gebruiksdatum donderdag 21 september 1978. 
 
 
 

DELFZIJL 
 

Provincie Groningen 
 
DELFZIJL     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; 
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 werd dagtekeningstempel VELDPOST 28 gebruikt. 
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TBBS 0375 Afdruk in zwart 
VDW 669d 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 20 mei 1963 tot en met donderdag 23 mei 1963. 
 
 
 
DELFZIJL     Postzegeltentoonstelling Eemsphilex 1968 
 

Dienstorder No H.269 van 3 mei 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Ter gelegenheid  van de postzegeltentoonstelling Eemsphilex te Delfzijl, van 22 t.e.m. 25 mei a.s., 

zal in gebouw "Noordhoorn" tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in vorenbedoelde brievenbussen ter post bezorgde, niet-aangetekende, stukken -welke dienen 

te zijn geadresseerd en te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse frankeerzegels -zullen op het 
postkantoor Delfzijl worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De te 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 Delfzijl. 
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 EEMSPHILEX. 
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. 

 
TBBS 0376 Afdruk in zwart 
VDW 894 
 

 
 

Gebruiksperiode van woensdag 22 mei 1968 tot en met zaterdag 25 mei 1968. 
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DEN HELDER 
 

Provincie Noord-Holland 
 
DEN HELDER     Schaefer’s Sprookjesstad “Lilliput” 1937 
 

Dienstorder No 311 van 19 mei 1937: Gelegenheidsstempels. 
1.  Te Haarlem, Den Helder en Zwolle zal achtereenvolgens van 21 t/m 26 Mei, van 28 Mei t/m 2 Juni 

en van 11 t/m 16 Juni a.s. de sprookjesstad "Lilliput" zijn gevestigd. 
2.  De correspondentie, welke in een aldaar te plaatsen brievenbus ter post wordt bezorgd, zal van 

den afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien. 
 
TBBS 0377 Afdruk in violet 
VDW 192 
 

  
 

  
 

Gebruiksperiode van vrijdag 28 mei 1937 tot en met woensdag 2 juni 1937. 
 
DEN HELDER     150 jaar Koninklijk Instituut voor de Marine 1979 
 

Dienstorder No H.408 van 14 augustus 1979: Gebruik bijzonder poststempel op 
Veldpostkantoor. 
1  In het kader van de herdenking '150 jaar Koninklijk Instituut voor de Marine' wordt op 30 en 31 

augustus 1979, aan boord van Hr. Ms. Tydeman te Den Helder een bijzonder poststempel gebruikt 
in een aldaar in te richten Veldpostkantoor. 

2  De op genoemde datum op het desbetreffende Veldpostkantoor voor verzending aangeboden 
gewone, aangetekende en expresse correspondentie -mits geadresseerd en voldoende 
gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -wordt gestempeld met een bijzonder 
poststempel. Daarnaast wordt op die poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel 
'VELDPOST' aangebracht. 

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

4  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor, postbus 99820, 1780 NA DEN HELDER (niet aan de Veldpost en evenmin aan de 
Marine).  
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 

vermelde adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempeling met 
poststempel 150 JAAR KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE MARINE. 
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5  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing 
naar het vermelde in punt 4, sub c, van deze dienstorder. Het is niet geoorloofd een 
retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor het terugzenden van gestempelde poststukken. 
Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempelen 
poststukken als voor de terugzending ervan. 
Overigens worden dienstenveloppen (die uiteraard niet zijn gefrankeerd met' geldige Nederlandse 
postzegels) niet gestempeld met de hier voren bedoelde bijzondere poststempel (ziepunt4, sub b). 

 

Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 69 gebruikt. 
 
TBBS 0378 Afdruk in zwart 
VDW 1184 

   
 

  
 

Gebruiksdata donderdag 30 augustus 1979 en vrijdag 31 augustus 1979. 
 
 

DEURNE 
 

Provincie Noord-Brabant 
 
DEURNE     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. 
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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. 
 
TBBS 0379 Afdruk in zwart 
VDW 739f 

  
 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 15 juni 1965 tot en met zaterdag 19 juni 1965. 
 
 

DEVENTER 
 

Provincie Overijssel 
 
DEVENTER     Groote Landbouwtentoonstelling 
 

Mededeeling No 3550
s
 van 9 juli 1909: Op het terrein van de Groote Landbouw-tentoonstelling, 

welke van 19 t/m 25 Juli e.k. te Deventer zal worden gehouden, wordt een tijdelijk bijpost- en 
telegraafkantoor gevestigd, waarin eene openbare spreekcel van het locale telefoonnet zal worden 
geplaatst, welke tevens voor den interlocalen en internationalen dienst wordt opengesteld. 
Voor wat den telegraafdienst betreft, zal dit bijkantoor alleen zijn opengesteld voor de aanbieding en 
verzending van telegrammen. 
 

Een bijzonder poststempel werd niet gebruikt. De correspondentie werd gestempeld op het 
postkantoor te Deventer. 
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DEVENTER     Koloniale Landbouwtentoonstelling 
 

Mededeeling No 2695
s
 van 4 juli 1912: Op het terrein van de Koloniale Landbouwtentoonstelling, 

welke van 6 t/m 21 Juli 1912 te Deventer zal worden gehouden, wordt een tijdelijk bijpost- en 
telegraafkantoor gevestigd waarvan de openstellingsuren als volgt zijn vastgesteld: 
Op werkdagen van 10 ure voor- tot 5 ure namiddags, op Zondagen van 1 tot 2 ure namiddags. 
Het bijkantoor zal, voor zooveel den telegraafdienst betreft, alleen zijn opengesteld voor de 
aanneming en overbrenging van telegrammen. 
 

Een bijzonder poststempel werd niet gebruikt. De correspondentie werd gestempeld op het 
postkantoor te Deventer. 
 
 
 
 
 
DEVENTER     1

ste
 Lustrum Stichting Nederland-Israël Philatelie 1958 

 

Dienstorder No H.179 van 11 april 1958: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.  
Ter gelegenheid van de viering van het eerste lustrum van de Stichting Nederland-Israël Philatelie zal 
van 16 t/m 23 april a.s. in de Muntentoren te Deventer een tijdelijk, bijpostkantoor worden gevestigd. 
De op dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken zullen 
van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel DEVENTER 9 gebruikt. 
In de afdruk van het dagtekeningstempel DEVENTER 9 van 21 april 1958 is een foutieve 
maandaanduiding (VI in plaats van IV) opgenomen. 
 

 
 

Proefafdrukken op karton. 
 
TBBS 0380 Afdruk in zwart 
VDW 531 
 

  
 

Gebruiksperiode van woensdag 16 april 1958 tot en met woensdag 23 april 1958. 
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DEVENTER    Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1958 
 

Dienstorder No H.192bis van 17 april 1958: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor/ 
gelegenheidsstempel.  
1.  Van 25 april t/m 28 juni a.s. zal in de na genoemde plaatsen gedurende de daarachter vermelde 

tijdvakken de leger- en luchtmachttentoonstelling "Paraat" worden gehouden: 
Terneuzen  van 25 april t/m 3 mei, 
Tiel  van 9 mei t/m 17 mei, 
Venlo  van 23 mei t/m 31 mei, 
Roermond  van 7 juni t/m 14 juni, 
Deventer van 20 juni t/m 28 juni. 

2.  Ter gelegenheid hiervan zal in genoemde plaatsen een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken 
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 23 gebruikt. 
 
TBBS 0381 Afdruk in zwart 
VDW 532e 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 20 juni 1958 tot en met zaterdag 28 juni 1958. 
 
DEVENTER     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 



285 
 

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 0382 Afdruk in zwart 
VDW 924 
 

  
 

Gebruiksdatum vrijdag 22 november 1968. 
 
 
 
 
 
 

DOESBURG 
 

Provincie Gelderland 
 
DOESBURG     700 jaar stad Doesburg 1937 
 

Dienstorder No 495 van 4 augustus 1937: Gelegenheidsstempel. 
Ter gelegenheid van de herdenking van het 700-jarig bestaan van de stad Doesburg wordt van 4 t/m 8 
Augustus de correspondentie, welke in een op het feestterrein geplaatste brievenbus wordt ter post 
bezorgd, van den afdruk van een bijzonderen stempel voorzien. 
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TBBS 0383 Afdruk in violet 
VDW 201 

   
 

  
 

Afdruk midden boven met de losse dagkarakters als ontwerpafdruk voordat het stempel werd 
verstrekt. 
Gebruiksperiode van woensdag 4 augustus 1937 tot en met zondag 8 augustus 1937. 
 
 
 
 

DOETINCHEM 
 

Provincie Gelderland 
 
DOETINCHEM     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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TBBS 0384 Afdruk in zwart 
VDW 585a 

  
 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 22 april 1960 tot en met zaterdag 30 april 1960. 
 
 

DOKKUM 
 

Provincie Friesland 
 
DOKKUM     Herdenking Marteldood Bonifatius 1954 
 

Dienstorder No H.455 van 23 juni 1954: Gelegenheidsstempel.  
1.  Ter gelegenheid van de herdenking van Bonifatius' Marteldood te Dokkum zal aldaar op 3, 5, 6 en 

7 Juli a.s. een tijdelijk bijpostkantoor in het Auto- PTT -kantoor worden gevestigd. 
2.  De in dit kantoor ter verzending aangenomen gewone en aangetekende stukken zullen van een 

afdruk vaneen op de herdenking betrekking hebbende bijzondere rubberstempel worden voorzien. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1, 2 en 3 gebruikt. 
 
TBBS 0385v Afdruk in violet (aangebracht naast de postzegel) 
TBBS 0385z Afdruk in zwart (aangebracht op de postzegel) 
VDW 454 
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Gebruiksdatum zaterdag 3 juli 1954 en de periode van maandag 5 juli 1954 tot en met woensdag 7 juli 
1954. 
 
 
 
 
 
DOKKUM     1200 jarig bestaan Stad Dokkum 1954 
 

Dienstorder No H.605 van 18 augustus 1954: Gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van de herdenking van het 1200-jarig bestaan van de stad Dokkum zal aldaar op 

28 Augustus en van 30 Augustus t/m 4 September a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden 
gevestigd. 

2.  De in dit tijdelijk bijkantoor ter verzending aangeboden gewone en aangetekende stukken zullen 
van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien.  

 

Tevens werd dagtekeningstempel DOKKUM 4 gebruikt. 
 
TBBS 0386v Afdruk in violet (op of naast de postzegel) 
TBBS 0386z Afdruk in zwart (naast de postzegel) 
VDW 459 
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Gebruiksdatum zaterdag 28 augustus 1954 en de periode van maandag 30 augustus 1954 tot en met 
zaterdag 4 september 1954. 
 
 
 
 

DORDRECHT 
 

Provincie Zuid-Holland 
 
DORDRECHT     Nationale Bloemententoonstelling 1928 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van november 1928: Dordrecht. Op 
de Nationale Bloemententoonstelling, welke van 21 tot en met 23 September 1928 is gehouden, was 
een tijdelijk wijkpostkantoor gevestigd, dat de daar geposte stukken afstempelde met een gummi-
stempel in violette inkt, 38 m.M. doorsnede en omschrift: NAT. BLOEMENTENTOONSTELLING. 
DORDRECHT, in den niet geheel doorgetrokken dwarsbalk de datum, b.v. 21 SEP. 1928. Persbericht 
of mededeeling schijnt over dezen stempel niet vanwege het Hoofdbestuur P.T.T verstrekt te zijn, 
zoodat slechts weinige verzamelaars hem zullen kennen. 
 

Volgens het archief is de tentoonstelling al op donderdag 20 september 1928 officieel geopend. De 
tentoonstelling werd op zondagavond 23 september 1928 gesloten, doch een aantal poststukken is 
nog gestempeld op maandag 24 september 1928, waarbij die datum in het stempel is gehanteerd. 
 
TBBS 0387b Afdruk in blauw 
TBBS 0387v Afdruk in violet 
VDW 75 
 

  
 

Gebruiksperiode van vrijdag 21 september 1928 tot en met zondag 23 september 1928. Afdrukken 
met de datum maandag 24 september 1928 zijn bekend. 
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DORDRECHT     Bloemen Tentoonstelling 1932 
 
TBBS 0388 Afdruk in violet 
VDW 116 
 

   
 

Gebruiksperiode van donderdag 8 september 1932 tot en met maandag 12 september 1932. 
 
DORDRECHT     Tentoonstelling 'Nederlandse Postzegelontwerpers' 1971 
 

Dienstorder No H.212 van 14 april 1971: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Nederlandse Postzegelontwerpers' zal van 20 april t.e.m. 3 

juni a.s. in het Dordrechts Museum tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. De in deze 
brievenbus ter post bezorgde correspondentie wordt voorzien van een afdruk van een bijzonder 
poststempel en daarnaast van een afdruk van een normale dagtekeningstempel van Dordrecht. 
Van deze stukken kan geen aantekening worden verlangd. 

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

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 stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag worden gesloten waarop duidelijk moet worden 

vermeld: Bijzondere stempeling Nederlandse Postzegelontwerpers. 
4  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de 

verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) 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 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels DORDRECHT 10 en DORDRECHT 42 gebruikt. 
 
TBBS 0389 Afdruk in zwart 
VDW 992 
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Gebruiksperiode van dinsdag 20 april 1971 tot en met donderdag 3 juni 1971. 
 
 

DRACHTEN 
 

Provincie Friesland 
 
DRACHTEN     Leger- en Luchtmachttentoonstelling ‘Paraat’ 1959 
 

Dienstorder No H.179 van 26 maart 1959: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor / 
gelegenheidsstempel.  
1.  Van 3 april t/m 24 juni a.s. zal in de na genoemde plaatsen gedurende de daarachter vermelde 

tijdvakken de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" worden gehouden: 
Almelo  van 3 april t/m 11 april, 
Drachten  van 17 april t/m 23 april, 
Hoogeveen  van 30 april t/m 9 mei, 
Heerenveen  van 15 mei t/m 19 mei, 
Veendam  van 23 mei t/m 30 mei, 
Assen  van 6 juni t/m 13 juni, 
Harlingen  van 19 juni t/m 24 juni. 

2.  Ter gelegenheid hiervan zal in genoemde plaatsen een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken 
zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien. Voor de aangetekende 
stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 24 gebruikt. 
 
TBBS 0390 Afdruk in zwart 
VDW 556b 
 

 
 

Gebruiksperiode van vrijdag 17 april 1959 tot en met donderdag 23 april 1959. 
 
DRACHTEN     Regionale postzegeltentoonstelling 1967 
 

Dienstorder No H.13 van 12 januari 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  De postzegelvereniging Drachten organiseert op 27 en 28 januari a.s. een Regionale 

postzegeltentoonstelling. 
Ter gelegenheid daarvan zal in "De Lawei" te Drachten tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 

2.  De in deze brievenbus te. post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijronder stempel 
alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van het postkantoor Drachten worden 
voorzien. 
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3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. 
De ter stempeling toe te zenden stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard (brief, 
briefkaart, drukwerk, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd. Frankering behoort uiteraard te 
geschieden met geldige Nederlandse frankeerzegels. 
Vorenbedoelde stukken dienen door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden 
toegezonden aan de directeur van het postkantoor Drachten. Op de omslag behoort duidelijk en in 
het oog lopend de aanduiding "Bijzondere stempeling Regionale postzegeltentoonstelling" te 
worden gesteld. 

 

In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van maart 1967 is het volgende vermeld: Iets 
voor de stempel- en motiefverzamelaars: de lawei is een paal op de akkers, waarin tegen schafttijd 
een mand wordt gehesen. De landarbeiders weten dan dat de rustpauze is aangebroken. Vandaar de 
naam gegeven aan het ontspanningscentrum "De Lawei" in Drachten en aan de tentoonstelling. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempels DRACHTEN 2 en 7 gebruikt. 
 
TBBS 0391 Afdruk in zwart 
VDW 831 

  
 

 
 

Gebruiksdata vrijdag 27 januari 1967 en zaterdag 28 januari 1967. 
 
 
 

ECHT 
 

Provincie Limburg 
 
ECHT     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. 
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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. 
 
TBBS 0392 Afdruk in zwart 
VDW 739c 
 

   
 

 
 

Gebruiksperiode van donderdag 13 mei 1965 tot en met maandag 17 mei 1965. 
 
 
 

EDE 
 

Provincie Gelderland 
 
EDE     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. 
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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. 
 
TBBS 0393 Afdruk in zwart 
VDW 841e 
 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 26 juni 1967 tot en met zaterdag 1 juli 1967. 
 
 

EINDHOVEN 
 

Provincie Noord-Brabant 
 
EINDHOVEN     Schaefer’s Sprookjesstad “Lilliput” 1937 
 

Dienstorder No 176bis van 23 maart 1937: Afstempeling correspondentie met bijzonderen 
stempel. 
1.  Te Arnhem, Eindhoven en 's Gravenhage zal achtereenvolgens van 27 Maart t/m 5 April, van 9 t/m 

15 April en van 1 t/m 17 Mei a.s. de Sprookjesstad “LilIiput" zijn gevestigd. 
2.  De correspondentie, welke in een aldaar te plaatsen brievenbus ter post wordt bezorgd, zal van 

een afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien. 
 
TBBS 0394 Afdruk in violet 
VDW 183 
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Gebruiksperiode van vrijdag 9 april 1937 tot en met zondag 18 april 1937. 
 
EINDHOVEN     Legertentoonstelling 1948 
 

Dienstorder No H.476 van 7 juli 1948: Gelegenheidsstempel. 
1. Door de Legervoorlichtingsdienst, Alexanderplein 9 te 's-Gravenhage, zal in de navolgende 

plaatsen gedurende de daarachter vermelde tijdvakken van dit jaar een Legertentoonstelling 
worden gehouden: 
te 's-Gravenhage  10-7 t/m 24-7 
te Rotterdam  31- 7 t/m 14-8 
te Groningen  21-8 t/m 28-8 
te Enschede  4-9 t/m 11-9 
te Eindhoven  18-9 t/m 25-9 

2.  De correspondentie, welke in de op deze tentoonstellingen aanwezige brievenbussen zal worden 
ter post bezorgd, zal van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

 

Dienstorder No H.559 van 11 augustus 1948: Gelegenheidsstempel. 
Met verwijzing naar do. 476/48 wordt nader medegedeeld, dat de Legertentoonstelling te Groningen 
zal worden gehouden van 18 t/m 25 September a.s. en te Eindhoven van 21 t/m 28 Augustus a.s. 
 

Zie tevens Amsterdam 
 
TBBS 0395v Afdruk in violet 
TBBS 0395z Afdruk in zwart 
VDW 328 

  
 

 
 

Gebruiksperiode van zaterdag 21 augustus 1948 tot en met zaterdag 28 augustus 1948. 
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EINDHOVEN     Benelux Landbouwtentoonstelling 1949 
 

Dienstorder No H.501 van 10 augustus 1949: Gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van de van 23 Augustus-2 September 1949 te Eindhoven te houden Benelux-

Landbouwtentoonstelling zal op het tentoonstellingsterrein een tijdelijk bijkantoor worden 
gevestigd, waar zowel gewone als aangetekende stukken ter post kunnen worden bezorgd. 

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

Tevens werd dagtekeningstempel EINDHOVEN 22 gebruikt. 
 
TBBS 0396v Afdruk in violet (afdruk op de postzegel) 
TBBS 0396z Afdruk in zwart (afdruk naast de postzegel) 
VDW 347 
 

   
 

    
 

Gebruiksperiode van dinsdag 23 augustus 1949 tot en met vrijdag 2 september 1949. 
 
EINDHOVEN     60 jaar N.V. Philips Gloeilampenfabrieken 1951 
 

Dienstorder No H.316 van 1 mei 1951: Tijdelijke bijkantoren. Gelegenheidsstempels. 
1.  Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven 

zullen aldaar van 15 Mei t/m 21. Mei a.s. verschillende feestelijkheden worden georganiseerd, 
waarbij door de PTT-dienst enkele faciliteiten zullen worden verleend. 

2.  Deze bestaan o.a. uit het vestigen van tijdelijke bijkantoren en het beschikbaar stellen van 
bijzondere stempels. 

3.  De volgende tijdelijke bijkantoren zullen van 15 t/m 19 Mei 1951 worden gevestigd: 
a. in de receptiehal van genoemde N.V. aan de de Jonglaan; 
b. op de Postzegeltentoonstelling in de Kleuterschool aan de Mathildelaan; 
c. op de Eindhovense Markt; 
d. in het Stadswandelpark. 

4.  Op deze bijkantoren zal gelegenheid worden gegeven tot het aanbieden van gewone en gewoon 
aangetekende stukken. 

5.  De stukken, welke gedurende de openstelling van deze tijdelijke bijkantoren worden ter 
postbezorgd, zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien; de stukken, 
gepost op de Postzegeltentoonstelling, ontvangen bovendien een afdruk van een bijzonder 
stempel van deze tentoonstelling. 

6.  Als bijzonderheid worden alle op 15 Mei 1951 op deze bijkantoren ter postbezorgde met 
zomerpostzegels (uitgifte 1951) gefrankeerde stukken voorzien van een afdruk van een stempel, 
waarin de aanduiding “1e dag van uitgifte Eindhoven 15 Mei 1951" voorkomt. 
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7.  Voorts zal op 15 Mei a.s. door de N.V.Philips met een Dakota-vliegtuig van de K.L.M. een speciale 
vlucht "Eindhoven-Schiphol-Amsterdam" worden georganiseerd, waarmede de van Philips 
afkomstige correspondentie zal worden verzonden. 

8.  De met deze speciale vlucht verzonden poststukken zullen van een afdruk van een daarop 
betrekking hebbend bijzonder stempel worden voorzien. 

9.  De N.V. Philips heeft zich bereid verklaard met deze vlucht tevens gewone niet aangetekende 
stukken te verzenden afkomstig van degenen, die er prijs op stellen voor verzamelaars doeleinden 
of anderszins een afdruk van dat bijzondere stempel te verkrijgen. 

10. Belanghebbenden kunnen daartoe hun desbetreffende, volgens de plaats van bestemming 
volledig gefrankeerde stukken, voorzien van de in het oog lopende aanwijzing "per speciale vlucht 
Eindhoven-Schiphol-Amsterdam", aan het postkantoor te Eindhoven afgeven, dan wel onder als 
brief gefrankeerde gesloten omslag toezenden aan de directeur van dat kantoor. Toezending als 
even bedoeld moet (in verband met Pinksteren) uiterlijk Vrijdag 11 Mei a.s. geschieden, zodat de 
stukken op Zaterdag 12 Mei a.s. in het bezit van genoemde directeur kunnen zijn. 

 

Afdrukken zijn bekend op niet verzonden kaarten met de datum 1 juni 1951. 
 
TBBS 0397 Stempel Sixty Years of Progress, afdruk in zwart 
VDW 388 

   
 

    
 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 15 mei 1951 tot en met maandag 21 mei 1951. 
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TBBS 0398 Stempel ‘Eerste Dag van Uitgifte’ Philips 
VDW – 
 

 
 

Gebruiksdag op dinsdag 15 mei 1951. 
 
TBBS 0399 Stempel Postzegeltentoonstelling, afdruk in blauw 
VDW 389 (afdruk naast de zegel, altijd in combinatie met TBBS 0397) 
 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 15 mei 1951 tot en met maandag 21 mei 1951. 
 
 
 
 
Eindhoven     “Wonderland” 1957 
 

Dienstorder No H.443bis van 18 juli 1957: Vestiging tijdelijk bijkantoor/gelegenheidsstempel.  
In de periode van 20 juli t/m 17 augustus 1957 zal in de Philips Jubileumhal te Eindhoven een 
"Wonderland” voor kinderen worden ingericht. Gedurende genoemd tijdvak zal in deze hal een tijdelijk 
bijkantoor worden gevestigd. De in dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende 
en expressestukken zullen van een afdruk van een bijzondere rubberstempel worden voorzien. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel EINDHOVEN 22 gebruikt. 
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TBBS 0400 Afdruk in zwart 
VDW 517 

  
 

  
 

Gebruiksperiode van zaterdag 20 juli 1957 tot en met zaterdag 17 augustus 1957. 
 
EINDHOVEN     “Wonderland” 1958 
 

Dienstorder No H.348 van 17 juli 1958: Vestiging tijdelijke bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.  
1.  In de periode van 26 juli t/m 30 augustus 1958 zal in de Philips jubileumhal te Eindhoven een 

"Wonderland" voor kinderen worden ingericht. Gedurende genoemd tijdvak zal in deze hal een 
tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 

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

 

Tevens werd dagtekeningstempel EINDHOVEN 22 gebruikt. 
 

 
 

Proefafdrukken op karton. 
 
TBBS 0401 Afdruk in zwart 
VDW 539 
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Gebruiksperiode van zaterdag 26 juli 1958 tot en met zaterdag 30 augustus 1958. 
 
EINDHOVEN     Jeugdclub Philips Philatelistenvereniging 10 jaar 1959 
 

Dienstorder No H.650 van 12 november 1959: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.  
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Jeugdclub van de Philips Philatelistenvereniging zal 
op 14 en 16 november a.s. in café-restaurant "Limburgia" te Eindhoven een tijdelijk bijpostkantoor 
worden gevestigd. De op dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en 
expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. Voor 
aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel EINDHOVEN 22 gebruikt. 
 

TBBS 0402 Afdruk in zwart 
VDW 573 

    
 

Gebruiksdata zaterdag 14 november 1959 en maandag 16 november 1959. 
 
EINDHOVEN     “Wonderland” 1962 
 

Dienstorder No H.347 van 5 juli 1962: Gelegenheidsstempel. 
1 . Ter gelegenheid van "Wonderland 1962" te Eindhoven zal van 21 juli t.e.m. 18 augustus a.s. in de 

Philips-jubileumhal te Eindhoven  een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in deze brievenbussen ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder 

stempel worden voorzien. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel EINDHOVEN 10 gebruikt. 
 
TBBS 0403 Afdruk in zwart 
VDW 647 

   
 

Gebruiksperiode van zaterdag 21 juli 1962 tot en met zaterdag 18 augustus 1962. 
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EINDHOVEN     “Wonderland” 1964 
 

Dienstorder No H.355 van 2 juli 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbussen en gebruik bijzonder 
stempel (Wonderland). 
1.  Ter gelegenheid van WONDERLAND 1964 te Eindhoven zal van 20 juli t.e.m. 14 augustus a.s. in 

de Philips Jubileumhal te Eindhoven tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in deze brievenbus ter postbezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel 

worden voorzien. 
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 
post- en telegraafkantoor Eindhoven. Het verdient aanbeveling op de omslag de aanduiding 
"BIJZONDERE STEMPELING" te stellen. 

 

Tevens werden o.a. de dagtekeningstempels EINDHOVEN 6, EINDHOVEN 9 en EINDHOVEN 19 
gebruikt. 
 
TBBS 0404v Afdruk in violet 
TBBS 0404z Afdruk in zwart 
VDW 711 

   
 

    
 

Gebruiksperiode van maandag 20 juli 1964 tot en met vrijdag 14 augustus 1964. 
 
EINDHOVEN     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 
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Enschede   16 februari 
Arnhem   17 februari 
Nijmegen   18 februari 
Eindhoven   21 februari 
Maastricht   22 februari 
's-Hertogenbosch  23 februari 
Tilburg   24 februari 
Breda   25 februari 
Middelburg   28 februari 

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

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

 

  
 
TBBS 0405 Afdruk in zwart 
VDW 776 

  
 

Gebruiksdatum maandag 21 februari 1966. 
 
EINDHOVEN     Europese rondvlucht 1966 
 

Dienstorder No H.465 van 25 augustus 1966: Luchtpostdienst. Europese rondvlucht. 
1.  Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven 

zal van 24 t.e.m. 29 september 1966 met de Friendship PH-LIP van het vliegbedrijf van genoemde 
N.V. een EUROPESE RONDVLUCHT plaatsvinden. 
De PH-LIP zal op 24 september a.s. van het vliegveld Eindhoven-Welschap vertrekken en daarna 
in de hierna vermelde volgorde de luchthavens Schiphol, Brussel, Eelde, Oslo, Helsinki, Stockholm 
(Arlanda), Kopenhagen, Hamburg, Wenen, Zürich, Milaan, Rome (da Vinci), Athene, Barcelona, 
Madrid, Lissabon, Parijs (Le Bourget), Dublin en Londen (LAP) aandoen. Het vliegtuig zal op 29 
september op de thuishaven terugkeren. 
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2.  Met de PH-LIP zullen van de N.V. Philips afkomstige niet-aangetekende stukken voor zowel 
Nederlandse, Europese als buiten-Europese bestemmingen worden vervoerd. Voor zover nodig 
zullen daartoe te Eindhoven rechtstreekse luchtpostdepêches worden gevormd, waaronder een 
zending voor Amsterdam CS Luchtpost. 

3.  De zegels gehecht op de met de Europese rondvlucht. te vervoeren stukken zullen vóór de 
verzending ongeldig worden gemaakt met een bijzonder stempel, waarvan het randschrift wordt 
gevormd door de tekst "EINDHOVEN 24 SEPT. 1966, EUROPESE RONDVLUCHT". 

4.  De N.V. Philips heeft zich bereid verklaard van Eindhoven uit met de Europese rondvlucht voor 
ongeacht welke bestemming ook niet-aangetekende stukken te vervoeren afkomstig van hen, die 
er prijs op stellen voor verzamelaars doeleinden of anderszins een afdruk van deze bijzondere 
stempel te verkrijgen of aan relaties te doen toekomen. 

5.  De van belanghebbenden afkomstige stukken zullen: 
a.  aan henzelf of een relatie moeten zijn geadresseerd; 
b.  uitsluitend met geldige Nederlandse frankeerzegels mogen zijn gefrankeerd. 

De frankering dient te geschieden volgens de in Nederland geldende binnen- en buitenlandse 
tarieven en eventuele luchtrechten; het gebruik van de frankeerzegel voor bijzondere vluchten 
is toegestaan, doch niet verplicht; 

c.  van een duidelijke en in het oog lopende aanduiding "PER EUROPESE RONDVLUCHT" 
moeten zijn voorzien; 

d. uiterlijk 22 september a.s. in een gesloten -als brief gefrankeerde -omslag behoren te worden 
toegezonden aan de directeur van het post- en telegraafkantoor te Eindhoven. Op deze omslag 
behoort een duidelijke en in het oog lopende aanduiding "INHOUD: STUKKEN TE 
VERVOEREN MET EUROPESE RONDVLUCHT" te worden gesteld. 

6.  In verband met het gestelde in punt 5 sub b hier voren behoort de frankeerzegel voor bijzondere 
vluchten van 8 t.e.m. 22 september 1966 aan alle zegelloketten verkrijgbaar te zijn. Na 
laatstgenoemde datum geschiedt de verkoop daarvan weer uitsluitend aan de op sommige 
kantoren opengestelde loketten voor de verkoop van frankeerzegels aan verzamelaars. 

 
TBBS 0406 
VDW – 
 

  
 

Gebruiksperiode van zaterdag 24 september 1966 tot en met donderdag 29 september 1966. 
 
EINDHOVEN     Permanente Industriële tentoonstellingsgebouw EVOLUON 1966 
 

Dienstorder No H.466 van 25 augustus 1966: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder 
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven 

zal door genoemde N.V. op 24 september a.s. het Philips' permanente industriële tentoonstellings-
gebouw, genaamd EVOLUON, in gebruik worden genomen. 

2.  Van 26 september t.e.m. 21 oktober a.s. zal in het EVOLUON een tijdelijk postkantoor worden 
gevestigd. 

3.  De zegels, gehecht op de in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden gewone, 
aangetekende en expresse-stukken, zullen met een bijzonder stempel ongeldig worden gemaakt. 

4.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk "EINDHOVEN-
EVOLUON" worden gebruikt. 

5.  Degenen, die prijs stellen op het bezit van een afdruk van het bijzondere stempel doch niet in 
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 
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aard en gewicht te zijn gefrankeerd. Zij dienen door de afzenders te worden gesloten in een als 
brief gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het post- en 
telegraafkantoor Eindhoven. Op de omslag behoort een duidelijke en in het oog lopende 
aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING EVOLUON" te worden gesteld. 

 

Dienstorder No H.500 van 15 september 1966: Vestiging tijdelijk postkantoor. 
1.  In aansluiting op het gestelde in do. 466/1966 wordt nog medegedeeld, dat het van 26 september 

t.e.m. 21 oktober a.s. in het EVOLUON te vestigen tijdelijke postkantoor op maandag t.e.m. vrijdag 
van 09.30-18.00 uur zal zijn opengesteld. 

2.  Ten behoeve van degenen, die het EVOLUON op zaterdag of zondag zullen bezoeken en stukken 
wensen ter post te bezorgen, welke van een afdruk van het op het tijdelijke postkantoor te 
gebruiken bijzondere stempel moeten worden voorzien, zal in de omgeving van het tijdelijke 
postkantoor een brievenbus worden geplaatst. Bedoelde brievenbus zal vanuit het post- en 
telegraafkantoor Eindhoven worden gelicht. De in deze brievenbus aangetroffen stukken zullen op 
het post- en telegraafkantoor Eindhoven van een afdruk van het eerder bedoelde bijzondere 
stempel worden voorzien. 

 

  
 
TBBS 0407 Afdruk in zwart 
VDW 810 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 26 september 1966 tot en met vrijdag 21 oktober 1966. 
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EINDHOVEN     “Wonderland” 1967 
 

Dienstorder No H.338 van 22 juni 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Van 10 juli t.e.m. 4 augustus a.s. zal in 't Wapen van Eindhoven te Eindhoven, t.g.v. "Wonderland 

1967", tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in vorenbedoelde brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het postkantoor Eindhoven 

worden voorzien van een afdruk van een bijzondere stempel. 
5.  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 
gewicht 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 genoemde postkantoor. Op de omslag dient duidelijk te 
worden vermeld "Bijzondere stempeling “WONDERLAND". 

 
TBBS 0408 Afdruk in zwart 
VDW 854X 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 10 juli 1967 tot en met vrijdag 4 augustus 1967. 
 
EINDHOVEN     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 
Kinderpostzegels 1967, worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel 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 
AUTOPOSTKANTOOR gebruikt. 

4.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd met 
uitsluitend Kinderpostzegels 1967. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief 
gefrankeerde omslag te worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1 genoemde 
postkantoren. Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling 
Kinderpostzegels 1967" 
Toezending dient te geschieden aan elk kantoor afzonderlijk. 

5.  Voor zover nodig wordt nog opgemerkt dat bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van 
de ter stempeling toegezonden stukken niet is geoorloofd. 

 

Verder werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 2 gebruikt. 
 
TBBS 0409 Afdruk in zwart 
VDW 883 
 

   
 

  
 

Gebruiksdata woensdag 20 december 1967 en donderdag 21 december 1967. 
 
EINDHOVEN  60 jaar Nederlandse Bond van Filatelisten verenigingen; Nationale 
Postzegeltentoonstelling Philex 1968; 56

ste
 Filatelistendag 

 

Dienstorder No H.287 van 9 mei 1968: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzondere 
stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  In verband met het 60:jarig bestaan van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen wordt 

van 22 t.e.m. 26 mei a.s. te Eindhoven de Nationale Postzegeltentoonstelling Philex 1968 
gehouden. Ter gelegenheid daarvan wordt in het tentoonstellingsgebouw -Philips' 
Ontspanningscentrum- een tijdelijk postkantoor gevestigd. 

2.  De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen 
worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van het postkantoor Eindhoven. 

3.  Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de bijzondere opdruk 
PHILEX 1968 gebezigd. 

4.  Voorts zal in vorenbedoeld tijdelijk postkantoor, echter alleen op 25 mei a.s., een afzonderlijk 
bijzonder stempel worden gebruikt in verband met de 56e Filatelistendag. Voor de op die dag ter 
verzending aangeboden aangetekende stukken worden de in punt 3 bedoelde nummerstroken 
gebruikt. 

5.  De beide bijzondere stempels mogen niet gezamenlijk op één poststuk worden aangebracht. 
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6.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezongen aan de directeur van het 
postkantoor Eindhoven. 
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.  in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld:  

-  voor de in punt 2 bedoelde stempel: Bijzondere stempeling 60 JAAR NEDERLANDSE 
BOND VAN FILATELISTEN VERENIGINGEN; 

- voor de op 25 mei te bezigen stempel: Bijzondere stempeling 56E FILATELISTENDAG. 
Om misverstand te voorkomen is het gewenst dat toezending van de desbetreffende stukken in 
afzonderlijke omslagen geschiedt (één voor de "jubileumstempel", genoemd in punt 2, en één voor 
de "filatelistendag stempel", genoemd in punt 4 hier voren). 

7.  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 
geëigende wijze, aan de geadresseerden toegezonden. 
Gebruik van dienstomslagen, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 
 

 
 

Tevens werd dagtekeningstempel EINDHOVEN 32 gebruikt. 
 
TBBS 0410 Stempel 60 jaar NBFV (jubileumstempel); afdruk in zwart 
VDW 895 
 

   
 

Gebruiksperiode van woensdag 22 mei 1968 tot en met zondag 26 mei 1968. 
 

  
 

De in de tijdelijke brievenbus geposte correspondentie werd op maandag 27 mei 1968 gestempeld. 
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TBBS 0411 Stempel 56
ste

 Filatelistendag; afdruk in zwart 
VDW 897 
 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 25 mei 1968. 
 
EINDHOVEN     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. 
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Het 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 0412 Afdruk in zwart 
VDW 929 

   
 

Gebruiksdata donderdag 28 november 1968 en vrijdag 29 november 1968. 
 
 
 
 
 
EINDHOVEN     11

e
 Nationale Postzegeljeugdtentoonstelling 1974 

 

Dienstorder No H.141 van 19 maart 1974: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de '11e Nationale Postzegeljeugdtentoonstelling' zal van 11 t.e.m. 15 april 

a.s. in de 'Steentjeskerk' te Eindhoven tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2  De in die brievenbus geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met 

geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Eindhoven (niet in de 'Steentjeskerk') 
voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel; daarnaast wordt tevens een afdruk van 
een dagtekeningstempel van Eindhoven aangebracht. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor EINDHOVEN. 
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/omslag te worden gesloten, gericht aan de directeur van 

het postkantoor Eindhoven. 
Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling 11e NATIONALE 
POSTZEGELTENTOONSTELLING. 
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt 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. 
Zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan is gebruik 
van dienstenveloppen uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel EINDHOVEN 32 gebruikt. 
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TBBS 0413 Afdruk in zwart 
VDW 1054 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van donderdag 11 april 1974 tot en met maandag 15 april 1974. 
 

ELST 
 

Provincie Gelderland 
 
ELST     Groote Nationale Fruittentoonstelling 1911 
 

Mededeeling No 4442
s
 van 21 september 1911: Op het terrein van de Groote Nationale 

Fruittentoonstelling, welke te Elst (Gld.) zal worden gehouden, wordt van 28 September tot en met 3 
October a.s., een tijdelijk bijpost; en telegraafkantoor, dat mede voor den telefoondienst zal zijn 
opengesteld, gevestigd, waarvan de openstellingsuren, ook voor zooveel Zondag 1 October betreft, 
zijn vastgesteld op 10 ure voor- tot 6 ure namiddags. 
Het bijkantoor zal voor de aanneming en verzending van telegrammen reeds op 27 September ten 6 
ure namiddags, zoolang noodig, zijn opengesteld. 
 

Een bijzonder poststempel werd niet gebruikt. De correspondentie werd gestempeld op het 
postkantoor te Elst. 
 
ELST     Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1964 
 

Dienstorder No H.160 van 26 maart 1964: 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 daaronder vermelde tijdvak, een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd: 
EIst  van 14 t.e.m. 18 april 
Zevenaar  van 27 t.e.m. 30 april 
Raalte  van 6 t.e.m. 9 mei 
Ommen  van 14 t.e.m. 18 mei 
Hardenberg    van 27 t.e.m. 30 mei 
Sneek  van 5 t.e.m. 10 juni 
Wolvega  van 17 t.e.m. 20 juni 
Groningen  van 26 juni t.e.m. 4 juli. 

2.  De op deze tijdelijke bijkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-
stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel en van de dagtekeningstempel 
"VELDPOST" worden voorzien.  
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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 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" te stellen. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 27 gebruikt. 
 
TBBS 0414 Afdruk in zwart 
VDW 701a 

  
 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 14 april 1964 tot en met zaterdag 18 april 1964. 
 
 
 
 
EMMELOORD 
 

Provincie Flevoland 
 
EMMELOORD     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; 
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 werd dagtekeningstempel VELDPOST 28 gebruikt. 
 



312 
 

TBBS 0415 Afdruk in zwart 
VDW 669a 
 

  
 

  
 

Gebruiksperiode van woensdag 10 april 1963 tot en met maandag 15 april 1963. 
 
 
 
EMMELOORD     65-jarig bestaan van de Internationale Vereniging 'Philatelica' 1976 
 

Dienstorder No H.234 van 11 mei 1976: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de Internationale Vereniging 'Philatelica' zal van 26 

t.e.m. 30 mei a.s. in de grote hal van de Landbouwpraktijkschool te Emmeloord tijdelijk een 
brievenbus worden geplaatst. 

2  De in die brievenbus geposte correspondentie wordt op het postkantoor Emmeloord (niet in de 
Landbouwpraktijkschool) gestempeld met een bijzonder poststempel; daarnaast wordt op die 
poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van Emmeloord aangebracht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor Emmeloord. 
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 Emmeloord. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel I.V. PHILATELICA 65 JAAR. 

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

4  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing 
naar het vermelde in deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking 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. 
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TBBS 0416 Afdruk in zwart 
VDW 1100 

   
 

Gebruiksperiode van woensdag 26 mei 1976 tot en met zondag 30 mei 1976. 
 
 

EMMEN 
 

Provincie Drenthe 
 
EMMEN     Tentoonstelling “Nederland in 1938” 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1938: Voor de tentoonstelling 
"Nederland in 1938", van 21-26 Mei j.l. te Emmen en gehouden, inkt zwart; 6-regehg: NEDERLAND IN 
1938 / EMMEN / 21 MEI '38 / KOOPT / NEDERLANDSCHE WAAR / DAN HELPEN WIJ ELKAAR, 
rechts de Nederlandsche driekleur aan vlaggestok. 
 
TBBS 0417 Afdruk in zwart 
VDW 211 

  
 

  
 

Gebruiksperiode van zaterdag 21 mei 1938 tot en met donderdag 26 mei 1938. 
 
EMMEN     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. 

 
TBBS 0418 Afdruk in zwart 
VDW 669f 
 

 
 

Gebruiksperiode van dinsdag 11 juni 1963 tot en met zaterdag 15 juni 1963. 
 
 

ENKHUIZEN 
 

Provincie Noord-Holland 
 
ENKHUIZEN     Zuiderzee-Visscherij-Tentoonstelling 1930 
 

De Zuiderzee Visserij Tentoonstelling in 1930 zorgde in Enkhuizen voor gemengde gevoelens. 
Enerzijds werd reikhalzend uitgekeken naar het bezoek van koningin Wilhelmina aan de stad, 
anderzijds zagen de vissers het einde van hun broodwinning naderen. 
Op 5 september 1930 kwam de koningin naar Enkhuizen. Om een beetje op tijd te arriveren moest de 
koninklijke trein al om vijf over zes uit Apeldoorn vertrekken. Wilhelmina vond dat goed, maar eiste wel 
dat haar wagon al de avond daarvoor klaar stond. Daags tevoren hadden koningin-moeder Emma en 
de Javaanse prins R.A.A. Tjakranigrad de Z.V.T. al bezocht. Toch viel dit in het niet bij het bezoek van 
koningin Wilhelmina, prins-gemaal Hendrik en kroonprinses Juliana. Op deze dag zouden alle vissers 
van de Zuiderzee een vlootschouw houden. De koningin wilde hiermee afscheid nemen van de 
Zuiderzeevissers (uit: Kroniek van Enkhuizen). 
 
TBBS 0419 Afdruk in zwart 
VDW 92 
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Gebruiksperiode van maandag 1 september 1930 tot en met zaterdag 6 september 1930. 
 
 

ENSCHEDE 
 

Provincie Overijssel 
 
ENSCHEDE     Schaefer’s Lilliput Sprookjesstad 1933 
 
TBBS 0420 Afdruk in violet 
VDW 133 
 

   
 

Gebruiksperiode van zaterdag 29 juli 1933 tot en met zondag 6 augustus 1933. 
 
ENSCHEDE     Legertentoonstelling 1948 
 

Dienstorder No H.476 van 7 juli 1948: Gelegenheidsstempel. 
1.  Door de Legervoorlichtingsdienst, Alexanderplein 9 te 's-Gravenhage, zal in de navolgende 

plaatsen gedurende de daarachter vermelde tijdvakken van dit jaar een Legertentoonstelling 
worden gehouden: 
te 's-Gravenhage  10-7 t/m 24-7 
te Rotterdam  31- 7 t/m 14-8 
te Groningen  21-8 t/m 28-8 
te Enschede  4-9 t/m 11-9 
te Eindhoven  18-9 t/m 25-9 

2.  De correspondentie, welke in de op deze tentoonstellingen aanwezige brievenbussen zal worden 
ter post bezorgd, zal van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

 

Zie ook Amsterdam. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempels ENSCHEDE 1 en ENSCHEDE 2 gebruikt. 
 
TBBS 0421 Afdruk in zwart 
VDW 331 
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Gebruiksperiode van zaterdag 4 september 1948 tot en met zaterdag 11 september 1948. 
 
ENSCHEDE     25 jaar Enschedesche Philatelisten Vereeniging 1957 
 

Dienstorder No H.267 van 18 april 1957: Gelegenheidsstempels.  
1.  Ter gelegenheid van de 45e Nederlandse Filatelistendag zal op 27 april a.s. een tijdelijk 

bijpostkantoor worden gevestigd in het Badpaviljoen te Huisduinen post Den Helder. 
2.  In de kantine van de ambachtsschool, Boddenkampsingel te Enschede, zal eveneens op 27 april 

a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
Enschedesche Philatelisten Vereeniging. 

3.  De in de tijdelijke bijpostkantoren aangenomen gewone en aangetekende stukken alsmede de 
buiten de openstellingsuren en op 28 april daaraanvolgende in de in de bijkantoren geplaatste 
brievenbussen ter postbezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzondere rubberstempel 
worden voorzien. 

 

 
 
TBBS 0422 Afdruk in zwart 
VDW 510 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 27 april 1957. 
 
ENSCHEDE     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; 
Emmen  van 11 tot en met 15 juni; 
Rijssen  van 20 tot en met 22 juni; 
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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 werd dagtekeningstempel VELDPOST 28 gebruikt. 
 
TBBS 0423 Afdruk in zwart 
VDW 669h 

  
 

Gebruiksperiode van vrijdag 28 juni 1963 tot en met zaterdag 6 juli 1963. 
 
ENSCHEDE     Atletiek Zeslandenwedstrijd 1963 
 

Dienstorder No H.316 van 27 juni 1963: Gelegenheidsstempel. 
1.  Op 13 en 14 juli a.s. zal in het stadion Het Diekman te Enschede een atletiek zeslandenwedstrijd 

worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd stadion 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 ENSCHEDE 1 gebruikt. 
 
TBBS 0424 Afdruk in zwart 
VDW 681 
 

   
 

Gebruiksdata zaterdag 13 juli 1963 en zondag 14 juli 1963. 
 
ENSCHEDE     83

ste
 Damesbeurs 1965 

 

Dienstorder No H.109 van 4 maart 1965: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Van 19 t.e.m. 27 maart a.s. zal in de Diekmanhal te Enschede de 83e Damesbeurs worden 

gehouden. Ter gelegenheid daarvan zal in: genoemde hal een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in bedoelde brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het post- en telegraafkantoor 

Enschede van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
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 
post- en telegraafkantoor Enschede. Het verdient aanbeveling op die omslagen de aanduiding 
"BIJZONDERE STEMPELING DAMESBEURS" te stellen. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ENSCHEDE 16 gebruikt. 
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TBBS 0425 Afdruk in zwart 
VDW 737 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 19 maart 1965 tot en met zaterdag 27 maart 1965. 
 
ENSCHEDE     Verkoop ICEM-zegels 1966 
 

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

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

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

3.  De ter stempeling toe te zenden stukken -uitsluitend gefrankeerd met één of meer 
Vluchtelingenvervoerpostzegel(s) -behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden 
gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het betrokken 
kantoor (voor Soestdijk echter aan de directeur van het postkantoor Soest). Het verdient 
aanbeveling op bedoelde omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING 
POSTZEGELACTIE VLUCHTELINGENVERVOER" te stellen. 
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TBBS 0426 Afdruk in zwart 
VDW 773 

  
 

Gebruiksdatum woensdag 16 februari 1966. 
 
 
 
ENSCHEDE     85

ste
 Damesbeurs 1966 

 

Dienstorder No H.129 van 9 maart 1966: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Van 18 t.e.m. 26 maart a.s. zal in de Diekmanhal te Enschede de 85e Damesbeurs worden 

gehouden. Ter gelegenheid daarvan zal in genoemde hal een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in bedoelde brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het post- en telegraafkantoor 

Enschede van een bijzonder stempel en van een dagtekeningstempel van genoemd kantoor 
worden voorzien. 

3.  De ter stempeling toe te zenden stukken dienen volgens de aard en het gewicht daarvan 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 Enschede. Op de omslag behoort de aanduiding "Bijzondere stempeling 
Damesbeurs" te worden gesteld. 

 
TBBS 0427 Afdruk in zwart 
VDW 784 
 

 
 

Gebruiksperiode van vrijdag 18 maart 1966 tot en met zaterdag 26 maart 1966. 
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ENSCHEDE     87
ste

 Damesbeurs 1967 
 

Dienstorder No H.167 van 30 maart 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzondere 
stempel. 
1.  Van 12 t.e.m. 20 april a.s. zal, ter gelegenheid van de 87e Damesbeurs van de Dameskroniek in 

de Diekmanhal te Enschede tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in vorenbedoelde brievenbus ter post bezorgde stukken zullen ten kantore Enschede worden 

voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. 
3.  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 
gewicht te zijn gefrankeerd. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde 
omslag te worden gesloten die is geadresseerd aan de directeur van de in de punten 1 en 2 
genoemde kantoren. Op de omslag dient duidelijk de aanduiding "Bijzondere stempeling 
DAMESBEURS" te worden vermeld. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels ENSCHEDE 1 en 2 gebruikt. 
 
TBBS 0428 Afdruk in zwart 
VDW 836 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van woensdag 12 april 1967 tot en met donderdag 20 april 1967. 
 
ENSCHEDE     Dag van de Postzegel 1969 
 

Dienstorder No H.565bis van 25 september 1969: Gebruik bijzondere poststempel "Dag van de 
Postzegel 1969". 
1.  Ter gelegenheid van de "Dag van de Postzegel 1969" zal op 11 oktober a.s. tijdelijk een 

brievenbus worden geplaatst te: 
Amsterdam in het Van Nispenhuis, Stadhouderskade 45; 
Apeldoorn in de Orpheus Schouwburg, Churchillplein 1; 
Assen in het Wilco-centrum, Rembrandtlaan 9a; 
Enschede in restaurant Het Volkspark, Parkweg; 
Haarlem in de aula van de A. H. Gerhardschool, Zijlvest 25a; 
Kerkrade in de Roda-hal, Europaplein; 
Leeuwarden in achterzaal De Klanderij, Zuiderplein 33; 
Middelburg in restaurant De Brasserie, Langedelft 10; 
Rotterdam in het districtspostkantoor, Coolsingel; 
Utrecht in de Hojelkazeme, Croeselaan 96. 

2.  De in bedoelde brievenbussen ter postbezorgde poststukken, welke moeten zijn geadresseerd en 
voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels zullen door middel van een 
zogenoemde degelpers worden voorzien van een afdruk van een bijzondere poststempel alsmede 
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van een afdruk van een dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor. Van deze 
stukken kan geen aantekening worden verkregen. 
In verband met de machinale stempeling moet de frankering van deze stukken geschieden in de 
rechterbovenhoek van de adreszijde," hiervoor staat een rechthoekig vlak van maximum 12 cm 
breedte en 5 cm hoogte ter beschikking, gemeten vanuit de rechterbovenhoek van het poststuk. 

3.  In de bijzondere poststempel wordt een afbeelding opgenomen van het "Paalhuis" te Amsterdam; 
de tekst luidt: Dag van de Postzegel 1969. Deze bijzondere poststempel is voor alle plaatsen 
identiek. 

4.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1 
genoemde postkantoren. 

5.  De ter stempeling toe te zenden stukken, die aan de in punt 2 hier voren genoemde voorwaarden 
moeten voldoen, behoren in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht 
aan de directeur van de in punt 1 vermelde postkantoren; op de omslag moet duidelijk worden 
vermeld: BIJZONDERE STEMPELING DAG V AN DE POSTZEGEL. 
Toezending behoort uiteraard te geschieden aan elk postkantoor afzonderlijk. 

6.  Poststukken die niet aan de hier voren omschreven wijze en plaats van de frankering voldoen 
kunnen niet met de degelpers worden gestempeld. Deze stukken worden gestempeld met een 
normale dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor en daarna aan de 
geadresseerde(n) doorgezonden; dit geldt zowel voor de toegezonden stukken als voor die welke 
in de tijdelijke brievenbus zijn gepost. 

7.  Bijvoeging van een retouromslag/retourverpakking, voor terugzending van gestempelde stukken is 
niet geoorloofd; het gebruik van DIENSTOMSLAGEN zowel voor ter stempeling toe te zenden 
stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ENSCHEDE 1 gebruikt. 
 
TBBS 0429 Afdruk in zwart 
VDW 961d 
 

 
 

Gebruiksdatum zaterdag 11 oktober 1969. 
 
ENSCHEDE     12th Tactical Weapons Meet Allied Air Forces Central Europe 1976 
 

Dienstorder No H.184 van 13 april 1976: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de '12th Tactical Weapons Meet Allied Air Forces Central Europe' zal van 29 

april t.e.m. 14 mei a.s. -in een op de vliegbasis Twenthe in te richten veldpostkantoor -een 
bijzonder poststempel worden gebruikt. Dit veldpostkantoor is voor het publiek vrij toegankelijk en 
is geopend van 14.00-17.00 uur. 
Op 30 april, 1 mei, 2 mei, 8 mei en 9 mei is het veldpostkantoor echter gesloten. 

2  De gedurende vorengenoemd. tijdvak in bedoeld, veldpostkantoor ter verzending aangeboden 
gewone, aangetekende- en expresse correspondentie - mits geadresseerd en voldoende 
gefrankeerd - wordt gestempeld met de in punt 1 bedoelde bijzondere poststempel. Daarnaast 
wordt op de poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel 'VELDPOST' aangebracht. 
De aandacht wordt er op gevestigd dat alleen poststukken, gefrankeerd met geldige Nederlandse 
postzegels worden gestempeld; buitenlandse postzegels en dienststukken mogen niet worden 
gestempeld. 

3  Voor aangetekend te verzenden poststukken worden in het Veldpostkantoor nummerstroken met 
de opdruk 'NAPO' gebruikt. 
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4  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ENSCHEDE (Niet aan de Veldpost, noch aan de vliegbasis Twenthe). 
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 Enschede. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel 12th TACTICAL WEAPONS MEET. 

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 c.q. 
retourverpakking 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 werd dagtekeningstempel VELDPOST 30 gebruikt. 
 
TBBS 0430 Afdruk in zwart 
VDW 1096 

  
 

Gebruiksdata donderdag 29 april 1976, maandag 3 mei 1976 tot en met vrijdag 7 mei 1976 en 
maandag 10 mei 1976 tot en met vrijdag 14 mei 1976. 
 
 

ESSEN 
 

Duitsland 
 
ESSEN     Naposta 1974 
 

Dienstorder No H.512 van 15 oktober 1974: Gebruik bijzonder poststempel door Filatelistische 
Dienst PTT. 
1  In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de 'Naposta '74' te Essen, 

van 29 oktober t.e.m. 3 november a.s., zal een bijzonder poststempel worden gebruikt. 
2  Deze 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 en uitsluitend te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de 

adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
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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 NAPOSTA '74. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt 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 1 en 3 
gebruikt. 
 
TBBS 0431 Afdruk in zwart 
VDW 1067 

    
 

Gebruiksperiode van dinsdag 29 oktober 1974 tot en met zondag 3 november 1974. 
 
ESSEN     Postzegeltentoonstelling 'Rhein Ruhr Posta '76' 
 

Dienstorder No H.487 van 5 oktober 1976: Gebruik bijzonder poststempel door de 
Filatelistische Dienst PTT.  
1  In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de postzegeltentoonstelling 

'Rhein Ruhr Posta '76' te Essen, Dld, van 29 oktober t.e.m. 1 november 1976, zal een bijzonder 
poststempel worden gebruikt. 

2  Dit bijzondere poststempel wordt aangebracht op de uitsluitend met geldige Nederlandse 
postzegels gefrankeerde poststukken; daarnaast wordt op de stukken tevens een afdruk 
aangebracht van de dagtekening stempel '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 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 worden gezonden aan de Filatelistische 

Dienst PTT, Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage. Op de envelop/verpakking moet duidelijk 
worden vermeld: Stempeling met bijzonder poststempel RHEIN RUHR POSTA 76. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; 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/retourverpakking 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. 
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TBBS 0432 Afdruk in zwart 
VDW 1119 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 29 oktober 1976 tot en met maandag 1 november 1976. 
 
ESSEN     2. Internationale Briefmarken-Messe 1978 
 

Dienstorder No H.436 van 17 oktober 1978: Gebruik bijzonder poststempel door de 
Filatelistische Dienst PTT. 
1  In verband met het deelnemen van de Filatelistische Dienst PTT aan de '2. Internationale 

Briefmarken-Messe', van 1 t.e.m. 5 november a.s., te Essen, Duitsland, wordt een bijzonder 
poststempel gebruikt. 

2  Uitsluitend de met geldige Nederlandse postzegels gefrankeerde poststukken worden gestempeld 
met deze bijzondere poststempel; daarnaast wordt op de stukken nog een afdruk geplaatst van 
een dagtekeningstempel 'Filatelistische Dienst PTT Groningen'. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de Filatelistische Dienst PTT, 
Postbus 30102, 9700 RP GRONINGEN. 
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 te worden gesloten, gericht aan het hiervoor 

vermelde adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek -
worden vermeld: Stempeling met poststempel BRIEFMARKEN-MESSE ESSEN. 

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

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

 
TBBS 0433 Afdruk in zwart 
VDW 1169 

   
 

Gebruiksperiode van woensdag 1 november 1978 tot en met zondag 5 november 1978. 
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ETTEN 
 

Provincie Noord-Brabant 
 
ETTEN     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. 
 
TBBS 0434 Afdruk in zwart 
VDW 841a 
 

  
 

Gebruiksperiode van vrijdag 28 april 1967 tot en met donderdag 4 mei 1967. 
 
 

FORT HONSWIJK 
 

Provincie Utrecht 
 
FORT HONSWIJK     Souvenir Reünie Fort Honswijk 1934 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van augustus 1934: De heer G. 
Duindam meldt een gelegenheidsafstempeling, geplaatst op een speciale kaart, uitgegeven ter 
gelegenheid van de reünie der voormalige bezetting van fort Honswijk, gelegen op den Noordelijken 
oever van de Lek, ongeveer halfweg tusschen Vianen en Culemborg. Het omschrift luidt: SOUVENlR 
REUNIE FORT – HONSWIJK, in den datumbalk 10.V.34 en over de beide segmenten verdeeld 
BEZETTING 1914-1915. 
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TBBS 0435 Afdruk in zwart 
VDW 144 
 

 
 

  Met dank aan René Hillesum Filatelie 
 

Gebruiksdatum donderdag 10 mei 1934. 
 
 

FRANKFURT AM MAIN 
 

Duitsland 
 
FRANKFURT AM MAIN     Postzegeltentoonstelling ‘NAPOSTA 78’; 1978 
 

Dienstorder No H.189 van 2 mei 1978: Gebruik bijzonder poststempel door de Filatelistische 
Dienst PTT (Naposta 78). 
1  In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de postzegeltentoonstelling 

'Naposta 78' van 20 tot en met 25 mei a.s., te Frankfurt am Main (Dld.), wordt een bijzonder 
poststempel gebruikt. 

2  Met dit bijzondere stempel worden uitsluitend met geldige Nederlandse postzegels gefrankeerde 
poststukken gestempeld; daarnaast wordt op de stukken nog een afdruk geplaatst van een 
dagtekeningstempel 'Filatelistische Dienst PTT Groningen'. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan: 
Filatelistische Dienst PTT 
Postbus 30102 
9700 RP GRONINGEN 

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 te worden gesloten, gericht aan het hiervoor 

vermelde adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek -
worden vermeld: Stempeling met poststempel NAPOSTA 78. 

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

4  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing 
naar het vermelde in punt 3, sub c, van deze dienstorder. Het is niet geoorloofd een 
retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voorterugzending van gestempelde poststukken. 
Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempelen 
poststukken als voor de terugzending ervan. 
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TBBS 0436 Afdruk in zwart 
VDW 1153 
 

 
 

Gebruiksperiode van zaterdag 20 mei 1978 tot en met donderdag 25 mei 1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 


