GELDROP
Provincie Noord-Brabant
GELDROP

Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" 1966

Dienstorder No H.206 van 15 april 1966: Vestiging tijdelijke bijkantoren, gelegenheidsstempel
en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter gelegenheid van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "PARAAT 1966" zal in de hierna
genoemde plaatsen, gedurende het daarachter vermelde tijdvak, een tijdelijk bijkantoor worden
gevestigd:
Oosterhout
van 29 april t.e.m. 4 mei;
Bergen op Zoom van 13 t.e.m. 19 mei;
Uden
van 26 t.e.m. 30 mei;
Geldrop
van 7 t.e.m. 11 juni;
Maastricht
van 17 t.e.m. 25 juni.
2. De op deze tijdelijke bijkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van de
dagtekeningstempel "VELDPOST" worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met de opdruk "NAPO PARAAT" worden
gebruikt.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, door
de afzenders te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan
de directeur van het betrokken kantoor. Op de omslag dient de aanduiding "Bijzondere stempeling
Paraat 1966" te worden gesteld.
Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 79 gebruikt.
TBBS 0437
VDW 788d

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 7 juni 1966 tot en met zaterdag 11 juni 1966.

GELEEN
Provincie Limburg
GELEEN Internationale ruildag 1964
Dienstorder No H.517 van 24 september 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik
bijzonder stempel. (Internationale ruildag).
1. Op 11 oktober a.s. zal door de Postzegelvereniging "DE PHILATELIST" te Geleen in het Beambten
Casino van de Staatsmijn Maurits te Geleen een internationale ruildag worden gehouden.
2. Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd casino een brievenbus worden geplaatst. De in deze
brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op 12 oktober a.s. op het postkantoor Geleen van een
afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
3. De ter stempeling tot 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 Geleen. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding
"BIJZONDERE STEMPELING INTERNATIONALE RUILDAG" te stellen.
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TBBS 0438
VDW 730

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zondag 11 oktober 1964.
GELEEN Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" 1965
Dienstorder No H.139 van 18 maart 1965: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren,
gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter gelegenheid van de leger- en luchtmachttentoonstelling "PARAAT" zal in de hierna genoemde
plaatsen, gedurende het daarachter vermelde tijdvak, een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd:
's-Hertogenbosch
van 9 t.e.m. 19 april
Heerlen
van 27 april t.e.m. 5 mei
Echt
van 13 t.e.m. 17 mei
Geleen
van 25 t.e.m. 29 mei
Venray
van 3 t.e.m. 7 juni
Deurne
van 15 t.e.m. 19 juni
Veghel
van 29 juni t.e.m. 3 juli
Boxtel
van 13 t.e.m. 17 juli.
2. De op deze tijdelijke bijkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken 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 0439
VDW 739d

Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van dinsdag 25 mei 1965 tot en met zaterdag 29 mei 1965.

GINNEKEN
Provincie Noord-Brabant
GINNEKEN VARA Zomerfeest 1948
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1948: Op het VARAzomerfeest, hetwelk op Zondag 27 Juni j.l. te Ginneken werd gehouden, was een speciaal postkantoor
gevestigd, waar de ter post aangeboden stukken met een speciaal stempel werden afgestempeld,
waarvan wij hierbij een afbeelding geven.
TBBS 0440v
TBBS 0440z
VDW 316

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zondag 27 juni 1948.

GOES
Provincie Zeeland
GOES Tentoonstelling "De produktie der Bevelanden" 1960
Dienstorder No H.189 van 7 april 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling "De produktie der Bevelanden" in de veilinghal van de
Veilingvereniging “Zuid-Beveland” te Goes zal van 21 t/m 23 april a.s. een tijdelijk bijpostkantoor
worden gevestigd. De op dit bijkantoor aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzonder opdruk worden gebruikt.
Tevens werd dagtekeningstempel GOES 5 gebruikt.
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Proefafdrukken op gelinieerd papier.
TBBS 0441
VDW 583

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 21 april 1960 tot en met zaterdag 23 april 1960.

GORINCHEM
Provincie Zuid-Holland
GORINCHEM Leger- en Luchtmachttentoonstelling "PARAAT 1967"
Dienstorder No H.193 van 13 april 1967: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik bijzonder
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk ( Paraat 1967).
1. Ter gelegenheid van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "PARAAT 1967" zal in de hierna
genoemde plaatsen, gedurende het daarachter vermelde tijdvak, een tijdelijk postkantoor worden
gevestigd:
Etten
van 28 april t.e.m. 4 mei;
Vlissingen
van 12 mei t.e.m. 20 mei;
Breda
van 30 mei t.e.m. 3 juni;
Gorinchem
van 12 juni t.e.m. 17 juni;
Ede
van 26 juni t.e.m. 1 juli.
2. De in deze tijdelijke postkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende. en
expresse-stukken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel en van een
afdruk van de dagtekeningstempel "VELDPOST".
Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk "NAPO PARAAT"
worden gebruikt.
3. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en
gewicht te zijn gefrankeerd. Zij behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag
te worden gesloten, die is geadresseerd aan de directeur van de in punt 1 genoemde
postkantoren. Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld "Bijzondere stempeling PARAAT
1967".
Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 79 gebruikt.
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TBBS 0442
VDW 841d

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 12 juni 1967 tot en met zaterdag 17 juni 1967.

GOUDA
Provincie Zuid-Holland
Gouda

Postzegeltentoonstelling 1942

Dienstorder No H.418bis van 14 oktober 1942: Vestiging tijdelijk bijkantoor.
1. Ter gelegenheid van de te Gouda te houden postzegeltentoonstelling, uitgaande van de
vereeniging van Postzegelverzamelaars "Gouda", zal aldaar op 24 October a.s. in het CaféRestaurant Ter Gouw een bijkantoor zijn gevestigd, waar gewone, expresse en aangeteekende
stukken kunnen worden ter post bezorgd.
2. Deze stukken zullen van den afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien.
Het stempel werd ontworpen door de heer A. van der Vossen te Overveen. In de opdracht voor het
ontwerp was vermeld: Het vervaardigen van een rubber dagteekeningstempel ten behoeve van de
Postzegeltentoonstelling te Gouda op 24 October 1942. Ontwerp te maken in den trant van het door
de betrokken vereeniging overlegde schetsje.
TBBS 0443r
TBBS 0443v
VDW 265

Afdruk in rood
Afdruk in violet

Gebruiksdatum zaterdag 24 oktober 1942.
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GOUDA

Poppententoonstelling 1950

Dienstorder No H.535 van 19 juli 1950: Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van de door de Stichting 1940-1945 te houden Poppententoonstellingen te Gouda
van 28 Juli t/m 6 Augustus a.s. en te Breda, van 18 t/m 28 Augustus a.s. zullen aldaar tijdelijke
bijpostkantoren worden gevestigd, waar zowel gewone als aangetekende stukken ter post kunnen
worden bezorgd.
2. De stukken zullen van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien.
3. De tijdelijke bijkantoren zullen op Zondag gesloten zijn.
Tevens werd dagtekeningstempel GOUDA 8 gebruikt.
TBBS 0444b
TBBS 0444v
VDW 372

Afdruk in blauw
Afdruk in violet

Gebruiksperiode van vrijdag 28 juli 1950 tot en met zondag 6 augustus 1950.

GROESBEEK
Provincie Gelderland
GROESBEEK

Tentoonstelling voor Kerkelijke Kunst 1940

Dienstorder No 407 van 4 september 1940: Gelegenheidsstempels.
1. Op de terreinen der Heilige Landstichting te Groesbeek wordt tot en met 30 September a.s. een
tentoonstelling voor Kerkelijke Kunst gehouden.
2. De met zomerzegels gefrankeerde poststukken, gedeponeerd in de aldaar aanwezige brievenbus,
worden van den afdruk van een bijzonderen stempel voorzien.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van oktober 1940: De met
zomerzegels gefrankeerde poststukken, gedeponeerd in de aldaar aanwezige brievenbus, worden
van den afdruk van een bijzonderen stempel voorzien. Deze stempel, afgebeeld in het vorig nummer,
stelt voor de Cenakelkerk op de H.L.-stichting met omschrift: TENTOONSTELLING S. & C. ARBEID.
HEILIG. LAND. STICHTING * GROESBEEK.
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TBBS 0633
VDW 251

Afdruk in violet

Afdruk midden met de losse dagkarakters als ontwerpafdruk voordat het stempel werd verstrekt.

Afdruk middenboven met de losse dagkarakters als ontwerpafdruk voordat het stempel werd verstrekt.
Gebruiksperiode van zondag 1 september 1940 tot en met maandag 30 september 1940.

GRONINGEN
Provincie Groningen
GRONINGEN

Physiologisch Laboratorium 1913
s

Mededeeling No 3740 van 28 augustus 1913: Van 1 t/m 5 september 1913 zal in het Physiologisch
Laboratorium te Groningen een, tevens voor den telefoondienst opengesteld, tijdelijk bijpost- en
telegraafkantoor zijn gevestigd, dat wat den postdienst aangaat zal zijn opengesteld voor den verkoop
van frankeerzegels en andere postwaarden, alsmede voor het ter verzending aanbieden en het
uitreiken van aangeteekende stukken.
Een bijzonder poststempel werd niet gebruikt. De correspondentie werd gestempeld op het
postkantoor te Groningen met het stempel Groningen 10.
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GRONINGEN

Schaefer’s Lilliput Sprookjesstad 1933

Zie ’s-Gravenhage 1933 voor nadere informatie over Lilliput Schäfer’s Sprookjesstad.
TBBS 0634
VDW 139

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 9 september 1933 tot en met zondag 17 september 1933.

ste

GRONINGEN Postzegeltentoonstelling / 26 Nederlandsche Philatelistendag 1935
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1935: In het gebouw
Pictura te Groningen was tijdens de op 6, 7 en 8 September ter gelegenheid van den 26en
Nederlandschen Philatelistendag gehouden postzegeltentoonstelling een bijpostkantoor gevestigd.
TBBS 0635
VDW 159

Stempel tentoonstelling, afdruk in violet

De afdruk van 8 september 1935 in zwart (rechtsboven) is een proefafdruk.
Gebruiksperiode van vrijdag 6 september 1935 tot en met zondag 8 september 1935.
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TBBS 0636
VDW 160

Stempel Philatelistendag, afdruk in violet

Gebruiksdatum zaterdag 7 september 1935.

GRONINGEN Tentoonstelling “Nederlandsch Fabrikaat” 1936
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van oktober 1936 werd de volgende melding
opgenomen: De heer Kirchner verraste ons met den reeds uit Amsterdam en Nijmegen bekenden
stempel in kamradvorm, gebezigd op de van 18-26 September 1936 gehouden tentoonstelling van
Nederlandsch Fabrikaat. Deze in violetten inkt afgedrukte stempel blijkt echter een “foutdruk’ te zijn. In
den ring staat: + NEDERLANDSCH FABRIKAAT + GRONININGEN +, in het bovenste segment V /
NF, in het onderste 1936 en in de dwarsbalk 19 SEP. 36.
Naar de heer Bingen ons berichtte is er later een verbeterde stempel gekomen met uuraanduiding in
plaats van 36.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van november 1936: 's-Gravenhage.
Een persbericht der P.T.T van 16 October 1936 luidt: De correspondentie, welke ter post bezorgd
wordt in de brievenbus op de tentoonstelling "Nederlandsch Fabrikaat", welke van 22 October t.m. 1
November te 's-Gravenhage wordt gehouden, zal van een afdruk van een bijzonder poststempel
worden voorzien. Wij danken den heer Kirchner voor de toezending van dien stempel in het bekende
type
kamrad en in den dwarsbalk de datum, b.v. 22 Oct. 1936, welk jaartal eveneens in het onderste
segment voorkomt. Van den in het vorig nummer gemelden stempel uit Groningen was dr. Benders
zoo attent ons een gecorrigeerd exemplaar te zenden met datum 25 Sep. -7, dus uuraanduiding,
welke in de V.N.F.-stempels van Amsterdam, Nijmegen en 's-Gravenhage niet voorkomt.
TBBS 0637A
TBBS 0637B
TBBS 0637C
VDW 174

Met uuraanduiding, afdruk in violet
Zonder uuraanduiding, afdruk in violet
Twee maal 1936, geen uuraanduiding, afdruk in violet

Gebruiksperiode van vrijdag 18 september 1936 tot en met zaterdag 26 september 1936.
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GRONINGEN

Wereldschaaktournooi 1946

Dienstorder No H.542 van 14 augustus 1946: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van het Wereldschaaktournooi te Groningen is in het gebouw “de Harmonie"
aldaar van 12 Augustus t/m 7 September a.s. een tijdelijk bijkantoor gevestigd, waar zoowel
aangeteekende als niet-aangeteekende stukken ter post kunnen worden bezorgd.
2. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien.
TBBS 0638b
TBBS 0638r
TBBS 0638v
VDW 281

Afdruk in blauw
Afdruk in rood
Afdruk in violet

Gebruiksperiode van maandag 12 augustus 1946 tot en met zaterdag 7 september 1946.

GRONINGEN Tentoonstelling “Stad en Lande van Groningen” 1948
Dienstorder No H.591 van 18 augustus 1948: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de van 25 Augustus t/m 9 September a.s. te Groningen te houden
tentoonstelling “Stad en Lande van Groningen 1948” zal aldaar een tijdelijk bijkantoor worden
gevestigd, waar zowel gewone als aangetekende stukken ter verzending kunnen worden
aangeboden.
2. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel GRONINGEN 17 gebruikt.
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TBBS 0639
VDW 330

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van woensdag 25 augustus 1948 tot en met donderdag 9 september 1948.

GRONINGEN

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 0640
VDW 334

Afdruk in violet
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Gebruiksperiode van vrijdag 17 september 1948 tot en met zaterdag 25 september 1948.
ste

GRONINGEN 38 Philatelistendag en postzegeltentoonstelling 1950
Dienstorder No H.602 van 16 augustus 1950: Gelegenheidsstempel.
I. Ter gelegenheid van de 38e Philatelistendag zal op de door de Postzegelvereniging "Groningen”
op 25, 26 en 27 Augustus a.s. te houden postzegeltentoonstelling een tijdelijk bijpostkantoor
worden gevestigd, waar zowel aangetekende als niet aangetekende stukken ter post kunnen
worden bezorgd.
2. Deze stukken zullen op 25 Augustus a.s. worden voorzien van een speciaal
tentoonstellingsstempel en op 26 Augustus a.s. van een speciaal stempel van de 38e
Philatelistendag.
3. Op Zondag 27 Augustus zal het tijdelijk bijkantoor gesloten zijn.
Tevens werden de dagtekeningstempels GRONINGEN 17 en 30 gebruikt.

In tegenstelling tot hetgeen in de dienstorder is medegedeeld in punt 3 zijn afdrukken bekend van het
dagtekeningstempel GRONINGEN 30 met de datum 27 augustus 1950.
TBBS 0641
VDW 376

Stempel Tentoonstelling, afdruk in zwart

Gebruiksdatum vrijdag 25 augustus 1950.
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TBBS 0642
VDW 377

Stempel Philatelistendag, afdruk in blauw

Gebruiksdatum zaterdag 26 augustus 1950.
GRONINGEN Internationale Show MG 61 1961
Dienstorder No H.395 van 10 augustus 1961: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de "Internationale Show MG 61", welke van 31 augustus t/m 16 september
a.s. in het Stadspark te Groningen zal worden gehouden, zal in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk
bijpostkantoor worden gevestigd.
2. De op het kantoor ter verzending aangenomen, gewone, aangetekende en expresse-stukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
3. Voor de aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.
De stempels AUTOPOSTKANTOOR 1, 2 en 3 werden gebruikt als dagtekeningstempel.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.
TBBS 0643
VDW 622

Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van donderdag 31 augustus 1961 tot en met zaterdag 16 september 1961.

GRONINGEN Berlijnse Week 1962
Dienstorder No H.469 van 20 september 1962: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
(Groningen).
1. Van 6 t.e.m. 13 oktober a.s. zal te Groningen een Berlijnse Week worden gehouden. Ter
gelegenheid hiervan zal van 8 t.e.m. 13 oktober a.s. in het nieuwe stadhuis te Groningen een
tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
2. De op dit kantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een
afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
3. Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.

Tevens werd dagtekeningstempel GRONINGEN 13 gebruikt.
TBBS 0644v
TBBS 0644z
VDW 659

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 6 oktober 1962 tot en met zaterdag 13 oktober 1962.
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GRONINGEN

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 expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel en van de dagtekeningstempel
"VELDPOST" worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met de opdruk "NAPO PARAAT" worden
gebruikt.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek 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.
Dienstorder No H.266 van 22 mei 1964: Vestiging tijdelijk bijkantoor, gelegenheidsstempel en
nummerstroken met bijzondere opdruk.
In aansluiting op het gestelde in do. 160/1964 wordt medegedeeld dat te Groningen niet van 26 juni
t.e.m. 4 juli maar van 3 t.e.m. 11 juli a.s. een tijdelijk bijpostkantoor ter gelegenheid van de leger- en
luchtmachttentoonstelling "PARAAT" zal worden gevestigd.
TBBS 0645
VDW 701h

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 3 juli 1964 tot en met zaterdag 11 juli 1964.
GRONINGEN

350 jaar Rijksuniversiteit Groningen 1964

Dienstorder No H.314 van 11 juni 1964: Vestiging tijdelijk bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. In het kader van de evenementen ter gelegenheid van de viering van het 350-jarig bestaan van de
Rijksuniversiteit te Groningen zal te Groningen op 24 en 25 juni a.s. een tijdelijk bijpost-, telegraafen telefoonkantoor worden gevestigd.
2. Het tijdelijk bijkantoor zal worden gehuisvest in het auto- PTT -kantoor, dat op het Martinikerkhof
zal worden opgesteld, en wel aan de noordzijde van de Martinikerk.
3. De op het tijdelijk bijkantoor ter postbezorgde gewone, aangetekende en expressestukken zullen
worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel.
4. Voor de aan te tekenen stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.
5. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan directeur van het
postdistrict Groningen. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE
STEMPELING" te stellen.
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Naast de afdruk van het bijzondere poststempel werden afdrukken aangebracht van de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR nummers 1, 2 of 3.
TBBS 0646
VDW 709

Afdruk in zwart

Gebruiksdata woensdag 24 juni 1964 en donderdag 25 juni 1964.

GRONINGEN Postzegeltentoonstelling “Ships on Stamps ’64” 1964
Dienstorder No H.490 van 10 september 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik
bijzonder stempel.
1. Van 25 september t.e.m. 4 oktober a.s. zal in het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen
een postzegeltentoonstelling worden gehouden onder het motto "SHIPS ON STAMPS '64".
2. Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd museum tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. De in
deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel
worden voorzien.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het
postdistrict Groningen. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE
STEMPELING" te stellen.
Tevens werd dagtekeningstempel GRONINGEN 10 gebruikt.
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TBBS 0647
VDW 723

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 25 september 1964 tot en met zondag 4 oktober 1964.
GRONINGEN

Postzegeltentoonstelling “GRUNOPOST ’65”; 53

ste

Filatelistendag 1965

Dienstorder No H.268bis van 13 mei 1965: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzondere
stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Op 21 en 22 mei a.s. zullen te Groningen de Bondsdagen van de Nederlandse Bond van
Filatelisten-Verenigingen worden gehouden.
2. Ter gelegenheid daarvan zal van 21 tot en met 23 mei a.s. in "De Harmonie" te Groningen een
nationale postzegeltentoonstelling, genaamd GRUNOPOST '65, worden gehouden.
3. Op de tentoonstelling zal een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, dat op 21 mei van 9-17 uur en
op 22 mei van 9-13 uur zal zijn opengesteld.
4. Op 21 en 22 mei a.s. zal op het tijdelijk postkantoor een bijzonder stempel met de tekst
"NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING GRUNOPOST '65. GRONINGEN 21 T.E.M. 23
MEI 1965" worden gebruikt.
Op 22 mei a.s. zal tevens een bijzonder stempel niet de tekst “53e NEDERLANDSE
FILATELISTENDAG. GRONINGEN 22 MEI 1965” worden gebruikt.
4. De aan te tekenen stukken zullen op 21 en 22 mei a.s. van een nummerstrook met de opdruk
"GRONINGEN. GRUNOPOST '65.21 T.E.M. 23 MEI 1965" worden voorzien.
De op 22 mei a.s. ter aantekening aan te bieden stukken kunnen in de plaats van een
nummerstrook met vorengenoemde tekst van een nummer. strook met de opdruk "GRONINGEN
53e NEDERLANDSE FILATELISTENDAG. 22 MEI 1965" worden voorzien.
5. De ter stempeling toe te zenden geadresseerde en gefrankeerde stukken behoren, vergezeld van
een desbetreffend verzoek, te worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is
geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor Groningen. In het verzoek behoort tot
uitdrukking te worden gebracht van welk stempel een afdruk op de stukken wordt verlangd,
alsmede, voor aan te tekenen stukken, van welk soort nummerstroken een strook op de stukken
behoort te worden gehecht.
Het verdient aanbeveling op de aan de directeur van het districtspostkantoor Groningen te richten
zending boven het adres de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING" te stellen.

Tevens werden afdrukken van de dagtekeningstempels GRONINGEN 2 en 11 aangebracht.

344

TBBS 0648
VDW 742

Stempel Nationale Postzegeltentoonstelling GRUNOPOST, afdruk in zwart

Gebruiksperiode vrijdag 21 mei 1965 tot en met zondag 23 mei 1965.
TBBS 0649
VDW 743

e

Stempel 53 Filatelistendag, kleur zwart

Gebruiksdatum zaterdag 22 mei 1965.
GRONINGEN

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

345

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 0650
VDW 770

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum vrijdag 11 februari 1966.

GRONINGEN

e

40 Uitgifte Kinderpostzegels 1966

Dienstorder No H.623 van 10 november 1966: Vestiging tijdelijke postkantoren en gebruik
bijzondere stempels (Kinderpostzegels 1966).
1. Ter gelegenheid van de 40e uitgifte van de Kinderpostzegels zal in de hierna genoemde plaatsen
op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd:
Amsterdam
15 t.e.m. 18 november
Haarlem
21 november
Utrecht
22 november
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Leeuwarden
24 november
Groningen
25 november
Assen
28 november
Zwolle
29 november
Arnhem
1 december
's-Hertogenbosch 2 december
Maastricht
6 december
Middelburg
8 december
Rotterdam
12 en 13 december
's-Gravenhage
14 en 15 december
Voor de huisvesting van de tijdelijke postkantoren zal het auto- PTT -kantoor worden ingezet.
2. De op de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken zullen, INDIEN DEZE STUKKEN UITSLUITEND ZIJN GEFRANKEERD MET EEN OF
MEER KINDERPOSTZEGELS 1966, van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
In alle bijzondere stempels is het auto- PTT -kantoor afgebeeld en de tekst “40 X
KINDERZEGELS" opgenomen. Bovendien is (voor elke plaats waar een tijdelijk postkantoor zal
worden gevestigd afzonderlijk) de plaatsnaam en de datum(s) van vestiging vermeld.
3. Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk
"AUTOPOSTKANTOOR" worden gebruikt.
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en
gewicht te zijn gefrankeerd. Frankering mag in dit geval uitsluitend geschieden door middel van
Kinderpostzegels 1966.
De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten,
die is geadresseerd aan de directeur van het betrokken kantoor.
Toezending dient te geschieden aan elk kantoor afzonderlijk. Op de omslag behoort duidelijk en in
het oog lopend de aanduiding "Bijzondere stempeling 40 X Kinderzegels" te worden gesteld.
TBBS 0651
VDW 821

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum vrijdag 25 november 1966.
GRONINGEN

Regionale postzegeltentoonstelling 1967

Dienstorder No H.114 van 2 maart 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel.
1. Op 17 en 18 maart a.s. organiseert de I. V. Philatelica, rayon Noord/ Oost, in de Korenbeurs te
Groningen een regionale postzegeltentoonstelling.
2. Ter gelegenheid daarvan zal in vorengenoemd gebouw tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel
en van een afdruk van een dagtekeningstempel van Groningen worden voorzien.
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 het districtspostkantoor
Groningen. Op de omslag dient duidelijk en in het oog lopend de aanduiding "Bijzondere
stempeling Regionale Postzegeltentoonstelling" te worden vermeld.
Tevens werd dagtekeningstempel GRONINGEN 2 gebruikt.
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TBBS 0652
VDW 834

Afdruk in zwart

Gebruiksdata vrijdag 17 maart 1967 en zaterdag 18 maart 1967.
GRONINGEN

Dag van de Postzegel 1968

Dienstorder No H.528 van 26 september 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik
bijzonder stempel.
1. In verband met de Dag van de Postzegel zal op 26 oktober a.s. te Groningen in de Korenbeurs,
Vismarkt, tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2. De in vorenbedoelde brievenbus ter post bezorgde, niet-aangetekende stukken -welke dienen te
zijn geadresseerd en voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -worden
op het postkantoor Groningen voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De stukken
zullen tevens worden voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel van het desbetreffend
postkantoor.
3. Desgewenst kunnen niet-aangetekende stukken ter stempeling worden toegezonden aan de
directeur van het postkantoor Groningen.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige
Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere
stempeling "Dag van de Postzegel".
4. Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, op de
geëigende wijze aan de geadresseerden toegezonden.
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.
Als dagtekeningstempel werd het stempel GRONINGEN 2 gebruikt.
TBBS 0653
VDW 912f

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 26 oktober 1968.
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GRONINGEN

Regionale Postzegeltentoonstelling Groningen-Emden 1968

Dienstorder No H.528 van 26 september 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik
bijzonder stempel.
1. In verband met de Regionale Postzegeltentoonstelling Groningen-Emden zal te Groningen, op 26
en 27 oktober a.s., in het Onderwijscentrum Professor van der Leeuw. Verzetsstrijderslaan 2,
tijdelijk een brievenbus worden geplaatst:
2. De in vorenbedoelde brievenbus ter post bezorgde, niet-aangetekende stukken -welke dienen te
zijn geadresseerd en voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -worden
op het postkantoor Groningen voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De stukken
zullen tevens worden voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel van het desbetreffend
postkantoor.
3. Desgewenst kunnen niet-aangetekende stukken ter stempeling worden toegezonden aan de
directeur van het postkantoor Groningen.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige
Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere
stempeling Regionale Postzegeltentoonstelling Groningen-Emden.
4. Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, op de
geëigende wijze aan de geadresseerden toegezonden.
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.
Tevens werd dagtekeningstempel GRONINGEN 2 gebruikt.
TBBS 0654
VDW 914

Afdruk in zwart

Gebruiksdata zaterdag 26 oktober 1968 en zondag 27 oktober 1968.
GRONINGEN

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
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2.

3.
4.

5.

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
De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken worden, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer
Kinderpostzegels 1968, voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De in het tijdelijk
postkantoor te Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en 's-Gravenhage ter post bezorgde stukken
zullen tevens worden voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel Autopostkantoor.
Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk
AUTOPOSTKANTOOR gebezigd.
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).
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 0655
VDW 921

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum 19 november 1968.
GRONINGEN Ballonrace 300 jaar Gronings Ontzet 1972
Dienstorder No H.431 van 1 augustus 1972: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder
poststempel.
1 Ter gelegenheid van de Ballonrace 300 jaar Gronings Ontzet zal op 20 augustus a.s., op het
Renbaanterrein in het stadspark te Groningen een tijdelijk postkantoor worden gevestigd.
2 De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden correspondentie, gefrankeerd met
geldige Nederlandse postzegels, zal worden voorzien van een afdruk van een bijzonder
poststempel.
3 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het
postkantoor GRONINGEN.
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
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a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de
adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking, gericht aan de directeur van het postkantoor
Groningen, te worden gesloten; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld:
Bijzondere stempeling BALLONRACE 300 JAAR GRONINGS ONTZET.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven.
4 Indien de verzamelenvelop/-verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden niet (voldoende) is gefrankeerd, zal deze zending aan de afzender(s) worden teruggezonden onder
verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder.
Bijsluiting van een retourenvelop, voor terugzending van gestempelde poststukken, is niet
geoorloofd.
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden.
TBBS 0656

Afdruk in zwart

VDW 1017

Gebruiksdatum zondag 20 augustus 1972.

GRONINGEN

Tentoonstelling GRUNOPOST III / 300 jaar Gronings Ontzet 1972

Dienstorder No H.541 van 19 september 1972: Vestiging tijdelijk postkantoor, tijdelijke
plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder poststempel.
1 In het kader van 300 jaar Groningens Ontzet wordt op 7 en 8 oktober a.s. in de Korenbeurs aan de
Vismarkt te Groningen de tentoonstelling 'Grunopost III' gehouden.
2 Ter gelegenheid daarvan zal op 7 oktober a.s. in de Korenbeurs een tijdelijk postkantoor worden
gevestigd. Voorts zal op 7 en 8 oktober a.s. in de tentoonstellingsruimte tijdelijk een brievenbus
worden geplaatst.
3 De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken
worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van
een dagtekeningstempel van Groningen.
De in de tijdelijke brievenbus geposte stukken worden eveneens voorzien van een afdruk van
bedoeld bijzonder poststempel en van een dagtekeningstempel van Groningen. Van deze laatste
poststukken kan echter geen aantekening worden verkregen.
4 Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het
postkantoor GRONINGEN.
5 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, gericht aan de directeur van het postkantoor
Groningen, te worden gesloten. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld:
Bijzondere stempeling 300 JAAR GRONINGENS ONTZET.
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Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven.
6 Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q.
onvoldoende is gefrankeerd, zal de zending aan de afzender(s) worden teruggezonden onder
verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder.
Bijvoeging van een retourenvelop, voor terugzending van gestempelde poststukken, is niet
geoorloofd.
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden.
TBBS 0657
VDW 1022

Afdruk in zwart

Gebruiksdata zaterdag 7 oktober 1972 en zondag 8 oktober 1972.
GRONINGEN Nationale Postzegeltentoonstelling 'Philaposta Groningana' /
ste
63 Filatelistendag 1975
Dienstorder No H.184 van 15 april 1975: Vestiging tijdelijk postkantoor, tijdelijke plaatsing
brievenbussen en gebruik bijzondere poststempels.
1 Van 2 t.e.m. 4 mei a.s. wordt te Groningen de Nationale Postzegeltentoonstelling 'Philaposta
Groningana' gehouden. Ter gelegenheid daarvan zal op 2 en 3 mei a.s. in de Martinihal te
Groningen een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. Tevens zal van 2 t.e.m. 4 mei in de
tentoonstellingsruimte tijdelijk een brievenbus voor de 'Nationale Postzegeltentoonstelling' worden
geplaatst.
2 De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde correspondentie, uiteraard gefrankeerd met geldige
Nederlandse postzegels, wordt voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel; daarnaast
wordt tevens nog een afdruk van een dagtekeningstempel van Groningen aangebracht.
Eenzelfde stempeling wordt toegepast op de poststukken die in de tijdelijke brievenbus 'Nationale
Postzegeltentoonstelling' worden gepost.
3 Voorts wordt in bedoeld tijdelijk postkantoor, echter alleen op 3 mei a.s., een afzonderlijke
bijzondere poststempel gebruikt in verband met de 63e Filatelistendag.
In de tentoonstellingsruimte is, van 2 t.e.m. 4 mei a.s., ook een tijdelijke brievenbus geplaatst voor
de poststukken die met de '63e Filatelistendag stempel' moeten worden gestempeld.
4 De beide bijzondere poststempels mogen niet gezamenlijk op één poststuk worden aangebracht.
5 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het
postkantoor GRONINGEN.
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels
die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur van
het postkantoor Groningen. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld:
voor punt 2: Stempeling met bijzonder poststempel NATIONALE POSTZEGEL
TENTOONSTELLING 'PHILAPOSTA GRONINGANA';
voor punt 3: Stempeling met bijzonder poststempel 63e FILATELISTENDAG.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vergissingen in de hand en
werkt tevens vertragend bij de stempeling.
6 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.
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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 werd dagtekeningstempel GRONINGEN 10 gebruikt.
TBBS 0658
VDW 1073

Stempel Nationale Postzegeltentoonstelling; afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 2 mei 1975 tot en met zondag 4 mei 1975.
TBBS 0659
VDW 1074

e

Stempel 63 Filatelistendag; afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 3 mei 1975.
GRONINGEN

Stoomtramrit Leeuwarden-Groningen 1976

Dienstorder No H.224 van 4 mei 1976: Gebruik bijzonder poststempel.
1 Ter gelegenheid van de stoomtramrit Leeuwarden-Groningen, op 16 mei a.s., zal te Groningen een
bijzonder poststempel worden gebruikt.
2 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het
postkantoor Groningen.
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels
die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur van
het postkantoor Groningen.
Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempeling met poststempel
STOOMTRAMRIT LEEUWARDEN-GRONINGEN.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit veroorzaakt vertraging bij de
verwerking van de poststukken.
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De behandeling van de desbetreffende poststukken (stempeling + verzending) vindt plaats op de
maandag na de rit.
3 Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q.
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing
naar het vermelde in 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.
TBBS 0660
VDW 1099

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zondag 16 mei 1976.

GRONINGEN

e

13 Nationale Jeugdpostzegeltentoonstelling 1978

Dienstorder No H.172 van 18 april 1978: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
poststempel (Jeugdpostzegeltentoonstelling).
1 Ter gelegenheid van de 13e Nationale Jeugdpostzegeltentoonstelling wordt op 6 en 7 mei a.s. in
de Korenbeurs te Groningen tijdelijk een brievenbus geplaatst.
2 De in die brievenbus geposte correspondentie- mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met
geldige Nederlandse postzegels -wordt op het districtspostkantoor Groningen (niet in de
Korenbeurs) gestempeld met een bijzonder poststempel. Daarnaast wordt op die poststukken nog
een afdruk van een dagtekeningstempel van Groningen aangebracht.
3 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het
postdistrict, postbus 99200, 9700 NA GRONINGEN.
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a te zijn geadresseerd;
b voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de
poststukken moeten zijn aangebracht;
c in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan het hiervoor
vermelde adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 'Stempeling met
poststempel 13e NATIONALE JEUGDPOSTZEGEL TENTOONSTELLING'.
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 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.
Tevens werd dagtekeningstempel GRONINGEN 4 gebruikt.
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TBBS 0661
VDW 1151

Afdruk in zwart

Gebruiksdata zaterdag 6 mei 1978 en zondag 7 mei 1978.
GRONINGEN 37th Holland Balloon Race 1979
Dienstorder No H.400 van 7 augustus 1979: Speciale Ballonvaart; vestiging tijdelijk
postkantoor en gebruik bijzonder poststempel.
1 In verband met de '37th Holland Balloon Race' wordt op 25 augustus 1979 op het terrein 'Renbaan'
in het stadspark te Groningen een tijdelijk postkantoor gevestigd en een bijzonder poststempel
gebruikt.
Met de ballonnen worden poststukken tot en met 5 gram (uitgezonderd luchtpostbladen en
binnenlandse postbladen) vervoerd. Bijzondere diensten (aantekenen, expresse, e.d.) zijn voor
deze stukken niet toegestaan.
De te vervoeren poststukken moeten zijn geadresseerd t;!n voldoende zijn gefrankeerd met geldige
Nederlandse postzegels. Boven het normaal verschuldigde port of luchtposttarief moet een extra
luchtrecht van 50 cent per poststuk worden voldaan.
2 Belangstellenden kunnen poststukken -geadresseerd en voldoende gefrankeerd (inclusief het extra
luchtrecht ad 50 cent)- in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking toezenden aan de
directeur van het postdistrict, Postbus 99200, 9700 NA GRONINGEN.
Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: PER SPECIALE BALLONVAART.
De op de poststukken gehechte postzegels worden te Groningen gestempeld met de in punt 1
bedoelde bijzondere poststempel. De hier bedoelde correspondentie moet uiterlijk 23 augustus a.s.
te Groningen zijn aangebracht.
Poststukken die niet zijn geadresseerd worden NIET gestempeld en evenmin met de ballonnen
meegegeven.
3 Op 25 augustus a.s. is in het tijdelijk postkantoor op het terrein 'Renbaan' (ook) nog gelegenheid
om poststukken aan te bieden, die met de ballonnen worden vervoerd.
4 Aan speciale wensen -bijv. om met elke ballon één of meer poststukken mee te geven -kan niet
worden voldaan. Nadat de ballonnen zijn gedaald wordt getracht de meegevoerde poststukken aan
het plaatselijk c.q. dichtstbijzijnde postkantoor af te geven en zo dit niet mogelijk is aan de politie
ter plaatse met het verzoek om voor overhandiging aan de postdienst te willen zorgdragen.
De stukken dienen op de postkantoren te worden voorzien van een 'aankomststempel' in de vorm
van een afdruk van een (normale) dagtekeningstempel d.d. 25 VIII 79 (uuraanduiding: landingstijd).
Met het behandelen van de stukken kan tot na het weekeinde worden gewacht. Doorzending van
de stukken aan de geadresseerden vindt plaats met de gewone middelen van vervoer. Ingeval de
poststukken worden afgegeven aan een hulppostkantoor, poststation of plattelandspostagentschap
dient in overleg met het hoofdpostkantoor de stempeling en doorzending te worden geregeld.
5 Voor de verantwoording van het verschuldigde extra luchtrecht ad 50 cent is het gebruik van de
luchtpostzegels voor bijzondere vluchten en de zogenaamde Kraaizegels toegestaan, doch niet
verplicht.
N.B. De luchtpostzegels voor bijzondere vluchten zijn op 25 augustus a.s. ook nog verkrijgbaar in
het, in punt 3 bedoelde tijdelijk postkantoor te Groningen.
6 Indien door weersomstandigheden of anderszins de ballonvaart onverhoopt geen doorgang kan
vinden worden de aangebrachte poststukken met de gewone middelen van vervoer doorgezonden.
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Op de adreszijde van de correspondentie zal door middel van een stempel de reden van het niet
vervoeren per ballon worden vermeld. Terugbetaling van het extra luchtrecht vindt in dit geval niet
plaats.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van oktober 1979:
Zes aankomststempels
e
Aan de ballonvaart op 25 augustus 1979 hebben tien ballons deelgenomen. De 37 internationale
Holland Balloon Race was geen vossejacht, zoals abusievelijk gemeld, maar een normale vaart.
De wind zorgde voor een minuscuul wedstrijdje. Liefst drie piloten moesten na ruim vier uur hun
ballon weer in Groningen neerzetten. Winnaar van de race werd de Zwitser Alfred de Nater, die zijn
ballon in Rhee (Zeijen) neerzette op achttien kilometer van de startplaats. Ook de Belgische
deelnemer wist Zeijen te bereiken. De Nederlandse ballon bracht het niet verder dan Roden. Een
Duitse en Franse ballon kwamen in de gemeente Paterswolde terecht. Een andere Duitser zette
zijn ballon neer in de gemeente Leek. De Oostenrijkse ballon scheerde door het water heen en de
vervoerde post kreeg daardoor waterschade in Peize. Ook de Amerikaanse ballon kwam in Peize
terecht. Dit was een kleine ballon die, ingevolge het besluit van de jury, geen post mee kreeg.
Datzelfde gold voor de kleine Engelse ballon, die in Groningen eindigde. Resumerend: acht ballons
vervoerden post, waarbij de speciaal verzamelaars zullen moeten zoeken naar zes
aankomststempels, te weten Groningen, Zeijen, Roden, Peize, Leek en Paterswolde.
TBBS 0662v
TBBS 0662z
VDW 1182

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 25 augustus 1979.
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