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HOEK VAN HOLLAND 
 

Provincie Zuid-Holland 
 
HOEK VAN HOLLAND     Eerste reis m.s. “Koningin Juliana” Hoek van Holland-Harwich 1968 
 

Dienstorder No H.547 van 3 oktober 1968: Zeepost. Eerste reis m.s. "Koningin Juliana" Hoek 
van Holland-Harwich; gebruik bijzonder poststempel. 
1.  Op 17 oktober a.s. zal het m.s. "Koningin Juliana" van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, Ko-

ninklijke Nederlandse Postvaart N.V. zijn eerste reis maken op het traject Hoek van Holland-
Harwich. 

2.  De ter gelegenheid van deze eerste reis te vervoeren niet-aangetekende brieven en briefkaarten 
waarop een duidelijke en in het oog lopende aanduiding voorkomt dat verzending met de bedoelde 
reis wordt verlangd, worden te Rotterdam voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel. 
Aan de Engelse postdienst is verzocht deze stukken te Harwich te doen voorzien van een afdruk 
van de dagtekeningstempel van aankomst. 

3.  Zij die geen relatie in Engeland hebben kunnen hun correspondentie voor Engeland ter terugzen-
ding aan de afzender richten aan: 

 Purser m.s. "Koningin Wilhelmina" 
 Parkeston Quay 
 Harwich (England) 
4.  Op de aan dit adres gerichte stukken moeten uiteraard de naam en het volledig adres van de af-

zender op duidelijke wijze worden vermeld. 
Zo nodig behoren de belanghebbenden in voorkomend geval hierop te worden gewezen. 

5.  Vorenbedoelde "eerste reis"-stukken behoren: 
a.  te worden voorzien van het volledig adres van de geadresseerde en afzender. 
b.  voldoende 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 welke moet worden gericht aan het 

districtspostkantoor Rotterdam, en waarop duidelijk moet zijn vermeld: "Eerste reis m.s. "Konin-
gin Juliana" ". 

d.  uiterlijk 16 oktober 1968 te 24.00 uur ten kantore Rotterdam zijn ontvangen; te laat ontvangen 
stukken kunnen niet meer in behandeling worden genomen. 

 
TBBS 0727 Afdruk in zwart 
VDW – 

   
 

Gebruiksdatum donderdag 17 oktober 1968. 
 
HOEK VAN HOLLAND     100-jarig jubileum van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland 1975 
 

Dienstorder No H.236 van 13 mei 1975: Tijdelijke plaatsing brievenbus, gebruik bijzonder post-
stempel + zeepost Hoek van Holland-Harwich per m.s. 'Koningin Juliana'. 
1  In verband met de herdenking van het 100-jarig jubileum van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland 

zal op 5 juni a.s., op het kantoor van de maatschappij te Hoek van Holland 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 Rotterdam gestempeld met een bijzon-
der poststempel. 
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3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ROTTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren : 
a.  te zijn geadresseerd (zie ook punt 4); 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels 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 Rotterdam. 
Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempeling met poststempel 100 JAAR 
STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ZEELAND. 
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit veroorzaakt vertraging bij de verwer-
king van de poststukken. 

4  In verband met vorenbedoeld jubileum bestaat voorts de mogelijkheid om post (alleen envelop-
pen), die onder de in punt 3 vermelde voorwaarden aan de directeur van het postkantoor Rotter-
dam ter stempeling worden toegezonden, ook nog te laten vervoeren met het m.s. 'Koningin Juli-
ana' van de dienst Hoek van Holland-Harwich. 
De Engelse postdienst zal deze enveloppen aan de achterzijde voorzien van een speciaal 'aan-
komststempel'; daarna worden de enveloppen aan de afzenders teruggezonden. 
De hier bedoelde enveloppen -die moeten zijn gefrankeerd als voor verzending naar Engeland- 
dienen als volgt te zijn geadresseerd: 

J. B. Taylor, Esq. 
Shipping and port manager British Rail Shipping and 
International Services division 
Parkeston Quay 
HARWICH, Essex CO12 4SR 

In verband met de terugzending aan de afzenders moet op deze stukken duidelijk de naam en het 
volledig adres van de afzender zijn vermeld. 
De enveloppen voor geadresseerden in Engeland worden eveneens van de hier voren bedoelde 
speciale 'aankomststempel' voorzien. 

5  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende 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 post-
stukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor 
de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 
TBBS 0728 Afdruk in zwart 
VDW 1075 
 

  
 

Gebruiksdatum donderdag 5 juni 1975. 
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HOEK VAN HOLLAND     Eerste reis m.s. 'Prinses Beatrix' Hoek van Holland –Harwich 1978 
 

Dienstorder No H.254 van 13 juni 1978: Eerste reis m.s. 'Prinses Beatrix' Hoek van Holland -
Harwich. 
1  Op 23 juni 1978 wordt door de Stoomvaart Maatschappij Zeeland te Hoek van Holland een nieuwe 

carferry, het m.s. 'Prinses Beatrix', in de vaart genomen. 
Het schip zal de dienst tussen Hoek van Holland en Harwich onderhouden. 

2  Ter gelegenheid van deze eerste reis wordt op de correspondentie voor geadresseerden in Groot-
Brittannië en ook op die bedoeld onder punt 3- waarop een duidelijke en in het oog lopende aan-
duiding voorkomt dat verzending met genoemde vaart wordt verlangd -te Rotterdam een afdruk 
van een bijzondere stempel geplaatst. 
Bij aankomst te Harwich worden de stukken op de achterzijde voorzien van een afdruk van een 
speciaal cachet, waarin tevens de datum van aankomst is opgenomen. 

3  Zij, die geen relatie in Groot-Brittannië hebben kunnen hun correspondentie, ter terugzending aan 
de afzender, richten aan: 
Shipping and port manager British Rail 
Shipping and International Services division 

Parkeston Ouay 
HARWICH, Essex C 012 4SR 
Groot-Brittannië. 

Op de aan dit adres gerichte stukken, die kosteloos worden teruggezonden, moeten de naam en 
het volledig adres van de afzender duidelijk zijn vermeld. De stukken moeten volledig zijn gefran-
keerd. 

4  Bedoelde stukken moeten in volledig gefrankeerde enveloppen worden gezonden aan de directeur 
van het postdistrict Rotterdam, Postbus 99100, 3000 NA ROTTERDAM. 
Op de envelop/verpakking moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek –worden vermeld: 
Stempeling eerste afvaart m.s. Prinses Beatrix. 
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend bij de 
verwerking van de poststukken. 

5  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in punt 4 van deze dienstorder. Het is niet geoorloofd een retourenve-
lop/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. 

 
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1978: De in het vori-
ge nummer onder 5. genoemde eerste reis van het nieuwe motorschip Prinses Beatrix van de stoom-
vaartmaatschappij Zeeland blijkt niet op 23 doch op 29 juni te hebben plaatsgevonden. Van de hier-
voor gebruikte speciale enveloppen en het bijzondere poststempel kunnen wij hierbij nog een afbeel-
ding opnemen. Op de achterzijde is tevens een speciaal rubber aankomststempel van Harwich afge-
drukt. 
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TBBS 0729 Afdruk in zwart 
VDW – 

   
 

Gebruiksdatum donderdag 29 juni 1978. 
 
 
 
 
 
 
 

HOENDERLOO 
 

Provincie Gelderland 
 
HOENDERLOO     Het Nationale Park ‘De Hoge Veluwe’ 1939 
 

Gedurende het zomerseizoen werd op het terrein van het Nationale Park ‘De Hoge Veluwe’ bij Hoen-
derloo tijdelijke brievenbussen geplaatst. De in die brievenbussen ter post bezorgde correspondentie 
werd gestempeld met een bijzonder stempel. 
 

In het park waren brievenbussen opgesteld bij de hoofdingang, restaurant ‘De Koperen Kop’ en het 
Museum. In 1965 werd duidelijk, dat in dat jaar en daarna (en wellicht eerder), slechts de brievenbus 
aan de hoofdingang door een postbode van Hoenderloo werd gelicht. De twee andere brievenbussen 
werden gelicht door een postbesteller van Harskamp, waardoor de in die bussen aangetroffen stukken 
niet meer met het bijzondere stempel van Hoenderloo werden gestempeld, maar met het dagteke-
ningstempel van Harskamp. 
 
TBBS 0730 Afdruk in zwart 
VDW 231 
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a.  1

ste
 gebruiksperiode van 1 juni 1939 tot en met 31 augustus 1939. 

b.  2
de

 gebruiksperiode van 1 juni 1940 tot en met 31 augustus 1940. 
c.  3

de
 gebruiksperiode van 1 juni 1941 tot en met 31 augustus 1941. 

d.  4
de

 gebruiksperiode van 1 juni 1942 tot en met 31 augustus 1942. 
e.  5

de
 gebruiksperiode van 1 juni 1943 tot en met 31 augustus 1943. 

f.  6
de

 gebruiksperiode van 1 juni 1944 tot en met 31 augustus 1944. 
g. 7

de
 gebruiksperiode van 1 juni 1945 tot en met 31 augustus 1945. 

h. 8
ste

 gebruiksperiode van 1 juni 1946 tot en met 31 augustus 1946. 
i. 9

de
 gebruiksperiode van 1 juni 1947 tot en met 30 september 1947. 

 

   
 

j. 10
de

 gebruiksperiode van 1 juni 1948 tot en met 30 september 1948. 
k. 11

de
 gebruiksperiode van 1 juni 1949 tot en met 30 september 1949. 

l. 12
de

 gebruiksperiode van 1 juni 1950 tot en met 30 september 1950. 
m. 13

de
 gebruiksperiode van 1 juni 1951 tot en met 30 september 1951. 

n. 14
de

 gebruiksperiode van 1 juni 1952 tot en met 30 september 1952. 
o. 15

de
 gebruiksperiode van 1 juni 1953 tot en met 30 september 1953. 

p. 16
de

 gebruiksperiode van 1 juni 1954 tot en met 30 september 1954. 
q. 17

de
 gebruiksperiode van 1 juni 1955 tot en met 30 september 1955. 

r. 18
de

 gebruiksperiode van 1 juni 1956 tot en met 30 september 1956. 
s. 19

de
 gebruiksperiode van 1 juni 1957 tot en met 30 september 1957. 
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t. 20
ste

 gebruiksperiode van 1 juni 1958 tot en met 30 september 1958. 
u. 21

ste
 gebruiksperiode van 1 juni 1959 tot en met 30 september 1959. 

v. 22
ste

 gebruiksperiode van 1 juni 1960 tot en met 30 september 1960. 
w. 23

ste
 gebruiksperiode van 1 juni 1961 tot en met 30 september 1961. 

x. 24
ste

 gebruiksperiode van 1 juni 1962 tot en met 30 september 1962. 
y. 25

ste
 gebruiksperiode van 1 juni 1963 tot en met 30 september 1963. 

z. 26
ste

 gebruiksperiode van 1 juni 1964 tot en met 30 september 1964. 
aa. 27

ste
 gebruiksperiode van 1 juni 1965 tot en met 30 september 1965. 

ab. 28
ste

 gebruiksperiode van 1 juni 1966 tot en met 30 september 1966. 
ac. 29

ste
 gebruiksperiode van 1 juni 1967 tot en met 30 september 1967. 

ad. 30
ste

 gebruiksperiode van 1 juni 1968 tot en met 30 september 1968. 
ae. 31

ste
 gebruiksperiode van 1 juni 1969 tot en met 30 september 1969. 

 
 
 
 
 
 

HOOGEVEEN 
 

Provincie Drenthe 
 
HOOGEVEEN     Leger- en Luchtmachttentoonstelling ‘Paraat’ 1959 
 

Dienstorder No H.179 van 26 maart 1959: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor / gelegenheidsstem-
pel.  
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. 
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TBBS 0731 Afdruk in zwart 
VDW 556c 
 

  
 

Gebruiksperiode van donderdag 30 april 1959 tot en met zaterdag 9 mei 1959. 
 
 

HOORN 
 

Provincie Noord-Holland 
 
HOORN     Postzegeltentoonstelling “West-Friesland” Hoorn 1942 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van januari 1942: Een op 5 Januari 
1942 verzonden schrijven no. 69 van den Pers- en Propagandadienst der P.T.T. hield een afdruk in 
van den stempel, welke ter gelegenheld van de postzegeltentoonstelling op 4 Januari jl. te Hoorn is 
gebezigd, een ronde stempel zonder omranding, voorstellend een posthoorn met omschrift NED. 
VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS / POSTZEGELTENTOONSTELLING WEST-
FRIESLAND, in het midden HOORN 4 / JAN. -1942. 
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TBBS 0732v Afdruk in violet 
TBBS 0732z Afdruk in zwart 
VDW 258 
 

  
 

   
 

Gebruiksdata op zondag 4 januari 1942 en maandag 5 januari 1942. 
 
 
 
 

HOUTEN 
 

Provincie Utrecht 
 
HOUTEN     Regionale Postzegeljeugdtentoonstelling 1969 
 

Dienstorder No H.39 van 16 januari 1969: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1.  Op 1 en 2 februari a.s. zal t.g.v. de Regionale Postzegeljeugdtentoonstelling in Hotel "De Engel" te 

Houten tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in die brievenbus ter post bezorgde stukken zullen -indien zij zijn geadresseerd en voldoende 

gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -worden voorzien van een afdruk van een bijzon-
der poststempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van Houten d.d. 3-II-69. 
Van bedoelde stukken kan geen aantekening worden verkregen. 

3.  Desgewenst kunnen niet-aangetekende stukken ter stempeling worden toegezonden aan de direc-
teur van het districtspostkantoor te Utrecht. 
Deze stukken behoren: 
a.  eveneens te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk) en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige Neder-

landse postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht. 
De aandacht wordt er op gevestigd dat m.i.v. 1 februari a.s. het port voor een brief t/m 20 gram in 
het binnenlandse verkeer 25 cent bedraagt en voor een briefkaart 20 cent. 
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TBBS 0733 Afdruk in zwart 
VDW 940 
 

  
 

Gebruiksdata zaterdag 1 februari 1969 en zondag 2 februari 1969. 
 
 
 
HOUTEN     9

e
 Nationale Postzegel jeugdtentoonstelling 1971 

 

Dienstorder No H.171 van 23 maart 1971: Vestiging tijdelijk postkantoor, tijdelijke plaatsing 
brievenbus en gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de 9e Nationale Postzegel jeugdtentoonstelling zal op 9 en 10 april a.s. in de 

Veilinghallen te Houten een tijdelijk postkantoor worden gevestigd; op 11 en 12 april a.s. zal in de 
tentoonstellingsruimte aldaar een tijdelijke brievenbus worden geplaatst. 

2  De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangenomen poststukken c.q. de in de tijdelijke brie-
venbus ter post bezorgde stukken zullen worden voorzien van een bijzonder poststempel en daar-
naast van een afdruk van een dagtekeningstempel van Houten. Alle poststukken dienen, uiteraard, 
te zijn geadresseerd en voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels. Van 
de in de brievenbus geposte stukken kan geen aantekening worden verlangd. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor UTRECHT (niet aan het postkantoor Houten). 

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

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

het postkantoor Utrecht -waarop duidelijk moet worden vermeld:  
Bijzondere stempeling 9e NATIONALE POSTZEGELJEUGDTENTOONSTELLING. 

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

 

Tevens werd dagtekeningstempel HOUTEN 2 gebruikt. 
 
TBBS 0734b Afdruk in blauw 
TBBS 0734z Afdruk in zwart 
VDW 991 
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Gebruiksperiode van vrijdag 9 april 1971 tot en met maandag 12 april 1971. 
 
 
 
 
 

HUISDUINEN 
 

Provincie Noord-Holland 
 
HUISDUINEN     45

ste
 Nederlandse Filatelistendag 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 bijpostkan-

toor 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 0735 Afdruk in zwart 
VDW 509 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 27 april 1957. 
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IJMUIDEN 
 

Provincie Noord-Holland 
 
IJMUIDEN     Internationaal Padvinderskamp 1913 
 

Mededeeling No 3141
s
 van 24 juli 1913: In het Internationale Padvinderskamp, hetwelk van 24 tot en 

met 31 Juli 1913 te IJmuiden wordt ingericht, is een tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor gevestigd. 
 

Een bijzonder poststempel werd niet gebruikt. De correspondentie werd gestempeld op het postkan-
toor te IJmuiden met het langebalkstempel IJMUIDEN 5. 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van april 1930: 
Bij de ingang van het Padvinderskamp te IJmuiden stond een brievenbus op een tafel in de open 
lucht, waar eenige padvinders postzegels verkochten en een tweeregelig stempel in zwarten inkt 
PADVINDERS / KAMP naast de postzegels op brief of briefkaart plaatsten; de zegels werden echter 
op het postkantoor IJmuiden later vernietigd met den gewonen poststempel. 
 
IJMUIDEN     Postzegeltentoonstelling 1937 
 

Dienstorder No 192 van 31 maart 1937: Gelegenheidsstempels. 
Op 9, 10 en 11 April 1937 zal te IJmuiden door de postzegelvereeniging "IJmuiden en Omstreken" een 
postzegeltentoonstelling worden gehouden. 
De poststukken gedeponeerd in de op de tentoonstelling aanwezige brievenbus zullen van een afdruk 
van een bijzonderen stempel worden voorzien. 
 
TBBS 0736 Afdruk in violet 
VDW 184 

   
 

   
 

De afdruk in zwart met de datum 10 april 1937 is een proefafdruk. 
Gebruiksperiode van vrijdag 9 april 1937 tot en met zondag 11 april 1937.  
 
IJMUIDEN     50 Jaar Hoogovens 1968 
 

Dienstorder No H.485 van 5 september 1968: Gebruik bijzondere dagtekeningstempel. 
1.  In verband met het 50-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrie-

ken N .V. zal op 20 september a.s. op het postkantoor IJmuiden een bijzondere dagtekeningstem-
pel met de tekst "IJMUIDEN-50 JAAR HOOGOVENS 20 IX 1968" worden gebruikt. 

2.  Alle niet-aangetekende stukken (gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels) welke op 20 
september a.s. in de brievenbussen te IJmuiden worden ter postbezorgd zullen door middel van 
vorenbedoelde dagtekeningstempel worden gestempeld. 
De stempel wordt niet aan de loketten gebezigd. 
Ongeadresseerde stukken worden niet gestempeld, ook niet bij eventuele aanbieding aan 
het loket van het postkantoor IJmuiden. 
Stukken, gefrankeerd door middel van een frankeermachine alsmede de stukken met de aandui-
ding "frankering bij abonnement" of "port betaald" worden, uiteraard, evenmin gestempeld. 
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3.  Desgewenst kunnen niet-aangetekende stukken ter stempeling worden toegezonden aan de direc-
teur van het postkantoor IJmuiden. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige 

Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld "Bijzonde-

re stempeling IJMUIDEN-50 JAAR HOOGOVENS". 
4.  Bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is 

NIET geoorloofd. De stukken worden, na stempeling, op de normale 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. 

 
TBBS 0737 Afdruk in zwart 
VDW 911 

  
 

Gebruiksdatum vrijdag 20 september 1968. 
 
 
 
IJMUIDEN     40 jaar Postzegelvereniging ‘IJmuiden’ 1975 
 

Dienstorder No H.78 van 25 februari 1975: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de postzegelvereniging 'IJmuiden' zal op 15 en 16 

maart a.s. in het noordelijk koetshuis van 'Beeckesteyn', Rijksweg 136, Velsen-Zuid, 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 IJmuiden gestempeld met een bijzonder 
poststempel; daarnaast wordt tevens nog een dagtekeningstempel van IJmuiden aangebracht. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor IJMUIDEN. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

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

het postkantoor IJmuiden. Op de envelop/omslag moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere 
stempeling 40 JAAR POSTZEGELVERENINGING IJMUIDEN. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven. 
4  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-

voldoende 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 post-
stukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden zowel voor toezending van te stempe-
len poststukken als voor de terugzending ervan. 
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Gebruiksdata zaterdag 15 maart 1975 en zondag 16 maart 1975. 
 
 
 
 
 
 
IJMUIDEN     75 jaar Scheveningen Radio; catamaranrace IJmuiden-Scheveningen 1979 
 

Dienstorder No H.409 van 14 augustus 1979: Gebruik bijzonder poststempel/postvervoer; ca-
tamaranrace. 
1  In het kader van '75 jaar Scheveningen Radio' wordt op 8 september 1979 de catamaranrace IJ-

muiden-Scheveningen gehouden. In een volgboot zullen gewone poststukken tot en met 250 gram, 
voor alle bestemmingen, worden vervoerd. Bijzondere diensten (aantekening, spoedbestelling, 
e.d.) zijn niet toegelaten. 
Deze correspondentie, die uiteraard moet zijn geadresseerd en voldoende gefrankeerd, wordt op 
het postkantoor IJmuiden gestempeld met een bijzonder poststempel. Poststukken zonder adres 
worden NIET gestempeld en evenmin met de volgboot meegegeven. 
De per volgboot vervoerde post wordt te 's-Gravenhage voorzien van een 'aankomststempel', na-
melijk een afdruk van een (normale) dagtekeningstempel' 's-Gravenhage-Badhuisstraat' d.d. 8 IX 
79. Daarna wordt de correspondentie normaal doorgezonden. 

2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor, postbus 99710, 1970 NA IJMUIDEN. De te stempelen en te vervoeren correspondentie moet 
uiterlijk 5 september 1979 op het postkantoor IJmuiden zijn ontvangen. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd (zie ook punt 1 ); 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die uiteraard op de adres-

zijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan vorenge-

noemd adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempelen met post-
stempel CATAMARANRACE. 

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

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

 

Dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE-BADHUISSTRAAT 5 werd gebruikt als aankomststempel. 
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Gebruiksdatum zaterdag 8 september 1979. 
 
 

KAMPEN 
 

Provincie Overijssel 
 
KAMPEN     Landbouwtentoonstelling 1956 
 

Persbericht: Ter gelegenheid van de viering van de dijkdichting, de zogenoemde "Operatie H2O”, 
welke van 7 augustus tot en met 2 september 1956 te Kampen wordt gehouden zal van 27 augustus 
tot en met 1 september a.s. een speciaal stempel gebruikt worden voor de afstempeling van stukken, 
welke aangeboden worden op de gedurende die dagen te houden Landbouwtentoonstelling. Hiertoe 
zal op het tentoonstellingsterrein het rijdende postkantoor aanwezig zijn, waar naast de koerserende 
uitgiften, ook de dan juist verschenen Olympiade-zegels verkrijgbaar zullen zijn. De afstempeling van 
met Olympiade-zegels gefrankeerde stukken zal, voor zover de bestellingen tijdig zijn binnengeko-
men, geschieden op de eerste dag van de verkrijgbaarstelling van deze zegels (27 augustus). Hierbij 
dient er echter de aandacht op te worden gevestigd, dat de tekst van het bijzondere stempel in geen 
enkel opzicht betrekking heeft op de eerstedags-uitgifte, maar uitsluitend op de tentoonstelling. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 2 gebruikt. 
 

 
 

Proefafdrukken op karton. 
 
TBBS 0740 Afdruk in zwart 
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Gebruiksperiode van maandag 27 augustus 1956 tot en met zaterdag 1 september 1956. 
 
 

OOSTELIJK FLEVOLAND KAMPEN zie aldaar 
 
 

KERKRADE 
 

Provincie Limburg 
 
KERKRADE     Wereld Muziekconcours 1954 
 

Dienstorder No H.577 van 4 augustus 1954: Gelegenheidsstempel.  
1.  Ter gelegenheid van het Wereld Muziekconcours te Kerkrade zal aldaar van 9 Augustus af in het 

Auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd. Dit tijdelijk 
bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor zal voorlopig t/m 21 Augustus a.s. worden opengesteld. 
Eventuele langere openstelling zal in de dienstorders bekend worden gemaakt.  

2.  De in het tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor ter verzending aangeboden gewone en 
aangetekende stukken zullen van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien. 

 

  
 

Dienstorder No H.605 van 18 augustus 1954: Gelegenheidsstempel. 
Ten vervolge op do. 577/54 wordt medegedeeld, dat het daarin bedoelde tijdelijke bijpost-, telegraaf- 
en telefoonkantoor gevestigd in het Auto- PTT -kantoor ook van 24 tot 31 Augustus a.s. te Kerkrade 
zal worden opengesteld. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1, 2 en 3 gebruikt. 
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Gebruiksperiode van maandag 9 augustus 1954 tot en met dinsdag 31 augustus 1954. 
 
KERKRADE     Wereld Muziekconcours 1958 
 

Dienstorder No H.359 van 24 juli 1958: Vestiging tijdelijke bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.  
1.  Tijdens het internationale muziekconcours zal van 1 t/m 31 augustus a.s. te Kerkrade een tijdelijk 

bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd in het auto- PTT -kantoor. 
2.  De op dit bijkantoor aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een 

afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1, 2 en 3 gebruikt. 
 

 
 

Proefafdrukken op karton. 
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Gebruiksperiode van vrijdag 1 augustus 1958 tot en met zondag 31 augustus 1958. 
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KERKRADE     Internationale postzegelruildag 1961 
 

Dienstorder No H.119 van 9 maart 1961: Gelegenheidsstempel.  
1.  Op 19 maart a.s. zal in het Sint Hubertushuis te Kerkrade een internationale postzegelruildag wor-

den gehouden. 
2.  In het Sint Hubertushuis zal een brievenbus worden geplaatst. De daarin gedeponeerde corres-

pondentie zal van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
 
TBBS 0743 Afdruk in zwart 
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Gebruiksdatum zondag 19 maart 1961. 
 
 
 
 
 
 
KERKRADE     Wereld Muziekconcours 1962 
 

Dienstorder No H.348 van 5 juli 1962: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van het van 20 juli t.e.m. 15 augustus a.s. te Kerkrade te houden Wereld Muziek-

concours zal in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2.  De in dit tijdelijk bijpostkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expressestukken zul-

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

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1, 2 en 3 gebruikt. 
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Gebruiksperiode van vrijdag 20 juli 1962 tot en met woensdag 15 augustus 1962. 
 
KERKRADE     52

ste
 Nederlandse Filatelistendag 1964 

 

Dienstorder No H.197 van 16 april 1964: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor, gelegenheidsstempel 
en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Tijdens de op 24 en 25 april a.s. in het verenigingsgebouw te Kerkrade-Terwinselen te houden 

bondsdagen van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen zal op 25 april a..s. de 52e 
Nederlandse Filatelistendag worden gevierd. 

2.  Ter gelegenheid daarvan zal op 25 april a.s. in genoemd verenigingsgebouw een tijdelijk bijpost-
kantoor worden gevestigd. 

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

4.  Voor de aan te tekenen stukken zu1len nummerstroken met de opdruk "KERKRADE/52e NEDER-
LANDSE FILATELISTENDAG" 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 de directeur van het 
post- en telegraafkantoor Kerkrade. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJ-
ZONDERE STEMPELING" te stellen. 

 
TBBS 0745 Afdruk in zwart 
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Gebruiksdatum zaterdag 25 april 1964. 
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KERKRADE     Wereldmuziekconcours 1966 
 

Dienstorder No H.381 van 30 juni 1966: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Van 15 juli t.e.m. 15 augustus a.s. zal te Kerkrade het Wereldmuziekconcours plaats vinden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal op het concoursterrein bij de nieuwe muziekhal tijdelijk een brieven-

bus worden geplaatst. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het post- en te-
legraafkantoor Kerkrade van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van 
een dagtekeningstempel van dat kantoor worden voorzien. 

3.  De ter stempeling toe te zenden stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en ge-
wicht te zijn gefrankeerd. Zij behoren -vergezeld van een desbetreffend verzoek -door de afzen-
ders te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag welke is geadresseerd aan de direc-
teur van het post- en telegraafkantoor Kerkrade. Op de omslag dient de aanduiding "Bijzondere 
stempeling Wereldmuziekconcours" te worden gesteld. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels KERKRADE 2 en 3 gebruikt. 
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Gebruiksperiode van vrijdag 15 juli 1966 tot en met maandag 15 augustus 1966. 
 
KERKRADE     Dag van de Postzegel 1969 
 

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

bus worden geplaatst te: 
Amsterdam  in het Van Nispenhuis, Stadhouderskade 45; 
Apeldoorn  in de Orpheus Schouwburg, Churchillplein 1; 
Assen  in het Wilco-centrum, Rembrandtlaan 9a; 
Enschede  in restaurant Het Volkspark,Parkweg; 
Haarlem  in de aula van de A. H. Gerhardschool, Zijlvest 25a; 
Kerkrade  in de Roda-hal, Europaplein; 
Leeuwarden  in achterzaal De Klanderij,Zuiderplein 33; 
Middelburg  in restaurant De Brasserie, Langedelft 10; 
Rotterdam  in het districtspostkantoor, Coolsingel; 
Utrecht  in de Hojelkazeme, Croeselaan 96. 
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2.  De in bedoelde brievenbussen ter postbezorgde poststukken, welke moeten zijn geadresseerd en 
voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels zullen door middel van een zoge-
noemde degelpers worden voorzien van een afdruk van een bijzondere poststempel alsmede van 
een afdruk van een dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor. Van deze stukken 
kan geen aantekening worden verkregen. 
In verband met de machinale stempeling moet de frankering van deze stukken geschieden in de 
rechterbovenhoek van de adreszijde," hiervoor staat een rechthoekig vlak van maximum 12 cm 
breedte en 5 cm hoogte ter beschikking, gemeten vanuit de rechterbovenhoek van het poststuk. 

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

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

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

6.  Poststukken die niet aan de hier voren omschreven wijze en plaats van de frankering voldoen kun-
nen niet met de degelpers worden gestempeld. Deze stukken worden gestempeld met een norma-
le 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 brie-
venbus 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. 
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Gebruiksdatum zaterdag 11 oktober 1969. 
 
KERKRADE     7

e
 Wereldmuziekconcours 1974 

 

Dienstorder No H.313 van 18 juni 1974: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het 7e Wereldmuziekconcours zal van 5 t.e.m. 28 juli a.s. in de Roda-hal te 

Kerkrade 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 Kerkrade voorzien van een afdruk van 
een bijzonder poststempel; daarnaast wordt tevens een afdruk van een dagtekeningstempel van 
Kerkrade aangebracht. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor KERKRADE. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

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

Op de envelop/verpakking moet duidelijk vermeld worden: Bijzondere stempeling WERELDMU-
ZIEKCONCOURS. 
Bijsluiting van 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. on-
voldoende 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 post-
stukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden; zowel voor toezending van te stempe-
len poststukken als voor de terugzending ervan. 
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Gebruiksperiode van vrijdag 5 juli 1974 tot en met zondag 28 juli 1974. 
 
 
 
KERKRADE     8

ste
 Wereld Muziek Concours 1978 

 

Dienstorder No H.247 van 6 juni 1978: Tijdelijke plaatsing brievenbussen en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het Be Wereld Muziek Concours wordt in de evenementencentra te Kerkrade, 

te weten het gemeentelijk Sportpark, de Roda-hal en het Wijngracht-theater, van 23 juni t.e.m. 16 
juli a.s., tijdelijk een brievenbus geplaatst. 

2  De in die brievenbussen geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd 
met geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Kerkrade (niet in de evenementen-
centra) gestempeld met een bijzonder poststempel. 
Daarnaast wordt op die poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van Kerkrade 
aangebracht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan: de directeur van het postkan-
toor, Postbus 99100, 6460 NA KERKRADE. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren : 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de 

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

vermelde adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek -
worden vermeld: Stempeling met poststempel 8e WERELD MUZIEK CONCOURS. 

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

4  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende 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 retourenve-
lop/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. 
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Gebruiksperiode van vrijdag 23 juni 1978 tot en met zondag 16 juli 1978. 
 
 
 
 
 
 

KOPENHAGEN 
 

Denemarken 
 
KOPENHAGEN     Postzegeltentoonstelling 'Hafnia 76' 1976 
 

Dienstorder No H.377 van 3 augustus 1976: Gebruik bijzonder poststempel door de Filatelisti-
sche Dienst PTT. 
1  In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de postzegeltentoonstelling 

'Hafnia 76' te Kopenhagen, van 20 t.e.m. 29 augustus a.s., zal een bijzonder poststempel worden 
gebruikt. 

2  Deze bijzondere poststempel wordt aangebracht op de uitsluitend met geldige Nederlandse post-
zegels gefrankeerde poststukken; daarnaast wordt tevens op de stukken 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; 
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 HAFNIA 76. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt enkel vertragend bij de stem-
peling. 

4  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet, c.q. on-
voldoende 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 ge-
stempelde poststukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempe-
len poststukken als voor de terugzending ervan. 
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Gebruiksperiode van vrijdag 20 augustus 1976 tot en met zondag 29 augustus 1976. 
 
 
 
 
 
 

KREFELD 
 

Duitsland 
 
KREFELD     Freizeit-Festival Krefeld 1973 
 

Dienstorder No H.391 van 7 augustus 1973: Gebruik bijzonder poststempel door Filatelistische 
Dienst PTT. 
1  In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan het 'Freizeit-Festival Krefeld 

'73' zal een bijzonder poststempel worden gebruikt. 
2  In deze bijzondere poststempel wordt de tekst opgenomen: FREIZEIT-FESTIVAL KREFELD '73. 

FILATELISTISCHE DIENST PTT 'S-GRAVENHAGE. 24.8-9.9, 1973. 
Dit poststempel wordt uitsluitend aangebracht op de met geldige Nederlandse postzegels gefran-
keerde poststukken; daarnaast wordt tevens een afdruk aangebracht van de dagtekeningstempel 
'Filatelistische Dienst PTT 's-Gravenhage'. 

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

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

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

Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage, te worden gezonden. Op de envelop/verpakking moet 
duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling FREIZEIT-FESTIVAL KREFELD '73. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet beslist achterwege blijven; die werkt vertragend bij de stem-
peling. 

5  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 ver-
wijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop, voor terugzending van gestempelde poststukken, is niet geoor-
loofd. 
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de 
terugzending ervan, is verboden. 

 
Tevens werden de dagtekeningstempels ’s-GRAVENHAGE FILATELISTISCHE DIENST PTT 1 en 2 
gebruikt alsmede ’s-GRAVENHAGE 58. 
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TBBS 0751 Afdruk in zwart 
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Gebruiksperiode van vrijdag 24 augustus 1973 tot en met zondag 9 september 1973. 
 
 
 
 
 
 
 

LEERDAM 
 

Provincie Zuid-Holland 
 
LEERDAM     Leger- en Luchtmachttentoonstelling 1961 
 

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

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

2.  De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende en expresse-stukken 
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. Voor aangetekende 
stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt. 
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TBBS 0752 Afdruk in zwart 
VDW 611e 
 

 
 

Gebruiksperiode van zaterdag 3 juni 1961 tot en met zaterdag 10 juni 1961. 
 
 

LEEUWARDEN 
 

Provincie Friesland 
 
LEEUWARDEN     Friesche Landbouwtentoonstelling 1912 
 

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

welke van 26 Augustus t/m 1 September 1912 te Leeuwarden zal worden gehouden, wordt een tijde-
lijk bijpost- en telegraafkantoor gevestigd. 
 

Mededeeling No 3409
s
 van 22 augustus 1912: Onder verwijzing naar no. XXVIII der Mededeelingen 

van dit jaar wordt nader bekendgemaakt, dat het tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor op het terrein van 
de Friesche Landbouwtentoonstelling te Leeuwarden zal zijn opengesteld: 
Op werkdagen van 10 ure voor- tot 5½ ure namiddags, 
Op Zondag 1 September van 10 ure voor- tot 2 ure namiddags. 
 
TBBS 0753 Afdruk in zwart 
VDW 15 

  
 

Gebruiksperiode van woensdag 28 augustus 1912 tot en met zondag 1 september 1912. 
 
LEEUWARDEN     Postzegeltentoonstelling 1947 
 

Dienstorder No H.196 van 1 april 1947: Vestiging tijdelijk bijkantoor. 
I.  Ter gelegenheid van de door de Vereeniging van Postzegelverzamelaars ”Friesland” te houden 

postzegeltentoonstelling zal op 26 en 27 April a.s. in Hotel Amicitia te Leeuwarden een tijdelijk bij-
kantoor worden gevestigd. 

2.  Op dit bijkantoor kunnen zoowel aangeteekende als niet-aangeteekende stukken ter post worden 
bezorgd. 

3.  Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien. 
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De afdruk gevoegd bij het persbericht van de Pers- en Propagandadienst was in de kleur blauw. 
 
TBBS 0754b Afdruk in blauw 
TBBS 0754g Afdruk in groen 
VDW 294 

  
 

  
 

Gebruiksdata op zaterdag 26 april 1947 en zondag 27 april 1947. 
 
LEEUWARDEN     Friese Landbouwtentoonstelling 1947 
 

Dienstorder No H.523bis van 17 september 1947: Vestiging tijdelijk bijpost-, telegraaf- en tele-
foonkantoor. 
1.  Ter gelegenheid van de te Leeuwarden te houden Friese Landbouwtentoonstelling zal aldaar van 

22-27 September as een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd. 
2.  Op dit bijkantoor kunnen zowel aangetekende als niet-aangetekende stukken ter post worden be-

zorgd. 
 

Géén bijzonder poststempel. 
 
LEEUWARDEN     Tentoonstelling “Energie” 1954 
 

Dienstorder No H.657 van 8 september 1954: Gelegenheidsstempel.  
1.  Ter gelegenheid van de tentoonstelling "Energie", welke van 6 t/m 11 September 1954 te Leeu-

warden wordt gehouden, is aldaar het Auto- PTT -kantoor opgesteld. 
2.  De in dit kantoor ter verzending aangeboden gewone en aangetekende stukken zullen worden 

voorzien van een afdruk van een bijzondere stempel. 
3.  Toezending van stukken, waarvan stempeling met deze bijzondere stempel wordt verlangd, kan 

alsnog geschieden aan de Directeur van het Post- en telegraafkantoor te Leeuwarden. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 2 gebruikt. 
 
TBBS 0755 Afdruk in zwart 
VDW 463 
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Gebruiksperiode van maandag 6 september 1954 tot en met zaterdag 11 september 1954. 
 
LEEUWARDEN     40 jaar Vereniging van Postzegelverzamelaars “Friesland” 1957 
 

Dienstorder No H.591 van 26 september 1957: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor / gelegenheids-
stempel.  
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Vereniging van Postzegelverzamelaars "Friesland" 
zal op 5 oktober a.s. in Hotel Amicitia te Leeuwarden een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De 
op dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van 
een afdruk van een bijzondere rubberstempel worden voorzien. 
 

 
 

Tevens werd dagtekeningstempel LEEUWARDEN 6 gebruikt. 
 
TBBS 0756 Afdruk in zwart 
VDW 524 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 5 oktober 1957. 
 
 
 
LEEUWARDEN     Verkoop ICEM-zegels 1966 
 

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

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

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

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

 

  
 
TBBS 0757 Afdruk in zwart 
VDW 769 

   
 

Gebruiksdatum donderdag 10 februari 1966. 
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LEEUWARDEN     40
e
 Uitgifte Kinderpostzegels 1966 

 

Dienstorder No H.623 van 10 november 1966: Vestiging tijdelijke postkantoren en gebruik bij-
zondere stempels (Kinderpostzegels 1966). 
1.  Ter gelegenheid van de 40e uitgifte van de Kinderpostzegels zal in de hierna genoemde plaatsen 

op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd: 
Amsterdam  15 t.e.m. 18 november 
Haarlem  21 november 
Utrecht  22 november 
Leeuwarden  24 november 
Groningen  25 november 
Assen  28 november 
Zwolle  29 november 
Arnhem  1 december 
's-Hertogenbosch  2 december 
Maastricht  6 december 
Middelburg  8 december 
Rotterdam  12 en 13 december 
's-Gravenhage  14 en 15 december 
Voor de huisvesting van de tijdelijke postkantoren zal het auto- PTT -kantoor worden ingezet. 

2.  De op de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-
stukken zullen, INDIEN DEZE STUKKEN UITSLUITEND ZIJN GEFRANKEERD MET EEN OF 
MEER KINDERPOSTZEGELS 1966, van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
In alle bijzondere stempels is het auto- PTT -kantoor afgebeeld en de tekst “40 X KINDERZE-
GELS" opgenomen. Bovendien is (voor elke plaats waar een tijdelijk postkantoor zal worden ge-
vestigd afzonderlijk) de plaatsnaam en de datum(s) van vestiging vermeld. 

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

4.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en 
gewicht te zijn gefrankeerd. Frankering mag in dit geval uitsluitend geschieden door middel van 
Kinderpostzegels 1966. 
De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten, 
die is geadresseerd aan de directeur van het betrokken kantoor. 
Toezending dient te geschieden aan elk kantoor afzonderlijk. Op de omslag behoort duidelijk en in 
het oog lopend de aanduiding "Bijzondere stempeling 40 X Kinderzegels" te worden gesteld. 

 
TBBS 0758 Afdruk in zwart 
VDW 820 

  
 

Gebruiksdatum donderdag 24 november 1966. 
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LEEUWARDEN     Tentoonstelling Friphilex 67 
 

Dienstorder No H.537 van 28 september 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bij-
zonder stempel. 
1.  Ter gelegenheid van de tentoonstelling Friphilex 67 -i.v.m. het 50-jarig bestaan van de Vereniging 

van Postzegelverzamelaars "Friesland" -zal van 13 t.e.m. 15 oktober a.s. in het Beursgebouw te 
Leeuwarden tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. De in deze brievenbus ter post bezorgde 
stukken zullen op het districtspostkantoor Leeuwarden worden voorzien van een afdruk van een 
bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van genoemd districts-
postkantoor. 

2.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd; uiteraard 
niet 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 FRIPHILEX 67". 

 
TBBS 0759 Afdruk in zwart 
VDW 870 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 13 oktober 1967 tot en met zondag 15 oktober 1967. 
 
LEEUWARDEN     Verkoop Kinderpostzegel 1968 
 

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

vermelde plaatsen, op de daarachter vermelde datum(s), een tijdelijk postkantoor worden geves-
tigd, gehuisvest in het Autopostkantoor. 
Amsterdam  12 t.e.m. 14 november 
Haarlem  15 november 
Leeuwarden  18 november 
Groningen  19 november 
Assen  20 november 
Zwolle  21 november 
Deventer  22 november 
Arnhem  25 november 
Nijmegen  26 november 
's-Hertogenbosch  27 november 
Eindhoven  28 en 29 november 
Maastricht  2 december 
Roermond  3 december 
Hilversum  9 december 
Utrecht  10 december 
Breda  11 december 
Middelburg  12 december 
Rotterdam  16 en 17 december 
's-Gravenhage  18 en 19 december 
Leiden  20 december 
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2.  De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-
stukken worden, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Kinder-
postzegels 1968, voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De in het tijdelijk postkan-
toor te Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en 's-Gravenhage ter post bezorgde stukken zullen te-
vens worden voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel Autopostkantoor. 

3.  Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk AUTOPOSTKAN-
TOOR gebezigd. 

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

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

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

5.  Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is 
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel aan de geadres-
seerden toegezonden. 
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 
TBBS 0760 Afdruk in zwart 
VDW 920 

   
 

Gebruiksdatum maandag 18 november 1968. 
 
LEEUWARDEN     Dag van de Postzegel 1969 
 

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

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

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

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

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

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

6.  Poststukken die niet aan de hier voren omschreven wijze en plaats van de frankering voldoen kun-
nen niet met de degelpers worden gestempeld. Deze stukken worden gestempeld met een norma-
le 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 brie-
venbus zijn gepost. 

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

 
TBBS 0761 Afdruk in zwart 
VDW 961g 
 

 
 

Gebruiksdatum zaterdag 11 oktober 1969. 
 
 
 
 
 
 

LEIDEN 
 

Provincie Zuid-Holland 
 
LEIDEN     Schaefer’s Sprookjesstad “Lilliput” 1937 
 

Dienstorder No 311 van 19 mei 1937: Gelegenheidsstempels. 
1.  Te Leiden en Hengelo zal resp. van 4 t/m 9 Juni en van 18 t/m 23 Juni a.s. de sprookjesstad "Lilli-

put" 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. 
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TBBS 0762 Afdruk in violet 
VDW 193 
 

  
 

  
 

Gebruiksperiode van vrijdag 4 juni 1937 tot en met woensdag 9 juni 1937. 
 
LEIDEN     48

ste
 Nederlandse Filatelistendag 1960 

 

Dienstorder No H.189 van 7 april 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
Ter gelegenheid van de 48

ste
 Nederlandse Filatelistendag in het St. Antonius Clubhuis te Leiden zal op 

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 nummerstroken met bijzonder opdruk worden gebruikt. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier 
 
TBBS 0763 Afdruk in zwart 
VDW 586 
 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 23 april 1960. 
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LEIDEN     20 jaar Leidsche Vereeniging van Postzegel Verzamelaars / Dag van de Postzegel 
1960 

 

Dienstorder No H.501 van 22 september 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  In verband met het 20-jarig bestaan van de Leidsche Vereeniging van Postzegel Verzamelaars te 

Leiden en de viering van de "Dag van de postzegel" zal van 8 t/m 10 oktober a.s. in het Stedelijk 
Museum "De Lakenhal" te Leiden een postzegeltentoonstelling worden georganiseerd. 

2.  Ter gelegenheid hiervan zal in genoemd museum tijdens de tentoonstelling een brievenbus worden 
geplaatst, terwijl op 10 oktober a.s. tevens een tijdelijk bijpostkantoor zal worden gevestigd. 

3.  De in de brievenbus gedeponeerde correspondentie en de op 10 oktober a.s. op het bijpostkantoor 
ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk 
van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. 

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

  
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier 
 
TBBS 0764 Afdruk in zwart 
VDW 602 

  
 

Gebruiksdatum maandag 10 oktober 1960. 
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LEIDEN     XXIIste Internationale Physiologencongres 1962 
 

Dienstorder No H.423 van 23 augustus 1962: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor. 
1.  Van 10 t.e.m. 17 september a.s. zal in het Physiologisch Laboratorium van het academisch zie-

kenhuis te Leiden het XXIIste Internationale Physiologencongres worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid hiervan zal van 10 t.e.m. 17 september a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden 

gevestigd in het auto- PTT -kantoor dat op het terrein van het academisch ziekenhuis zal worden 
opgesteld. 

3.  De op dit tijdelijk bijpostkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expressestukken 
zullen worden voorzien van een afdruk van het dagtekeningstempel van het auto- PTT -kantoor. 

4.  Voor aan te tekenen stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
De aan te tekenen stukken zullen derhalve worden voorzien van een nummerstrook met de opdruk 
"AUTOPOSTKANTOOR". 

 

Geen gelegenheidsstempel gebruikt. 
 
 
 
 
LEIDEN     Postzegeltentoonstelling 1965 
 

Dienstorder No H.99 van 25 februari 1965: Tijdelijk bijpostkantoor, tijdelijke plaatsing brieven-
bus en gebruik bijzonder stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzame-

laars zal van 6 tot en met 15 maart a.s. in het gemeentemuseum "De Lakenhal" te Leiden een 
postzegeltentoonstelling worden gehouden. 

2.  Op genoemde tentoonstelling zal een brievenbus worden geplaatst, terwijl op vrijdag 12 maart a.s. 
van 13-16 uur bovendien een tijdelijk bijpostkantoor zal worden gevestigd. 

3.  De in de brievenbus en op het tijdelijk bijkantoor ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk 
van een bijzonder stempel worden voorzien.  
Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden ge-
bruikt. 

4.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te 
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het 
post- en telegraafkantoor Leiden. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJ-
ZONDERE STEMPELING POSTZEGEL TENTOONSTELLING" te stellen. 

  
 

Tevens werd dagtekeningstempel LEIDEN 19 gebruikt. 
 
TBBS 0765 Afdruk in zwart 
VDW 733 
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Gebruiksperiode van zaterdag 6 maart 1965 tot en met maandag 15 maart 1965. 
 
LEIDEN     Verkoop Kinderpostzegel 1968 
 

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

vermelde plaatsen, op de daarachter vermelde datum(s), een tijdelijk postkantoor worden geves-
tigd, gehuisvest in het Autopostkantoor. 
Amsterdam  12 t.e.m. 14 november 1968 
Haarlem  15 november 1968 
Leeuwarden  18 november 1968 
Groningen  19 november 1968 
Assen  20 november 1968 
Zwolle  21 november 1968 
Deventer  22 november 1968 
Arnhem  25 november 1968 
Nijmegen  26 november 1968 
's-Hertogenbosch  27 november 1968 
Eindhoven  28 en 29 november 1968 
Maastricht  2 december 1968 
Roermond  3 december 1968 
Hilversum  9 december 1968 
Utrecht  10 december 1968 
Breda  11 december 1968 
Middelburg  12 december 1968 
Rotterdam  16 en 17 december 1968 
's-Gravenhage  18 en 19 december 1968 
Leiden  20 december 1968 

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

3.  Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk AUTOPOSTKAN-
TOOR gebezigd. 

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

derpostzegels 1968, die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 



 583 

c.  in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere 
stempeling Autopostkantoor/Kinderpostzegels 1968. 

Toezending dient te geschieden aan elk postkantoor afzonderlijk (zie punt 1 hier voren). 
5.  Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is 

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

 
TBBS 0766 Afdruk in zwart 
VDW 939 

  
 

Gebruiksdatum vrijdag 20 december 1968. 
 
LEIDEN     Herdenkingstentoonstelling THORBECKE in LEIDEN 1972 
 

Dienstorder No H.284 van 16 mei 1972: Vestiging tijdelijk postkantoor, tijdelijke plaatsing brie-
venbus en gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de Herdenkingstentoonstelling THORBECKE in LEIDEN zal  

-alleen op 2 juni a.s. te Leiden een tijdelijk postkantoor worden gevestigd; 
-van 2 t.e.m. 30 juni a.s. in het Academisch Historisch Museum te Leiden tijdelijk een brievenbus 
worden geplaatst. 

2  Het tijdelijk postkantoor wordt ondergebracht in een mobiel postkantoor dat standplaats zal kiezen 
op het Gerecht te Leiden. In dit postkantoor zullen uitsluitend Thorbecke-postzegels worden ver-
kocht. Voorts zal gelegenheid geboden worden om de officiële eerste-dag-enveloppen, welke uit-
sluitend voorzien zijn van één of meer Thorbecke-postzegels, te laten stempelen met de eerste-
dag-stempel. 
Het in dit punt vermelde geldt derhalve alleen voor 2 juni a.s. 

3  De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden correspondentie alsmede de in de tijdelij-
ke brievenbus geposte stukken -gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -zal/zullen wor-
den voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van Leiden. 

4  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de Directeur van het postkan-
toor LEIDEN. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking, gericht aan de directeur van het postkantoor 

Leiden, te worden gesloten; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzonde-
re stempeling THORBECKE IN LEIDEN. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven. 
5  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de 

verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden terugge-
zonden onder verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van gestempelde poststukken is niet geoor-
loofd. 
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Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel LEIDEN 3 gebruikt. 
 
TBBS 0767 Afdruk in zwart 
VDW 1014 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 2 juni 1972 tot en met vrijdag 30 juni 1972. 
 
 
 
 

LISSE 
 

Provincie Noord-Holland 
 
LISSE     Bolbloemstentoonstelling BLOEMLUST 1949 
 

Zie reclamehandstempels. 
 
LISSE     Bloemententoonstelling “Keukenhof” 1950 
 

Dienstorder No H.273bis van 12 april 1950: Gelegenheidsstempel. 
Gedurende de maanden April - Mei 1950 wordt te Lisse de bloemententoonstelling "Keukenhof” ge-
houden. Van 15 April a.s. tot een nader te bepalen datum zal de correspondentie, welke in de op het 
tentoonstellingsterrein aanwezige brievenbus wordt ter postbezorgd, van een afdruk van een bijzonder 
stempel worden voorzien. 
 

Dienstorder No H.351 van 10 mei 1950: Gelegenheidsstempel. 
Met ingang van 15 Mei a.s. zal de te LISSE in gebruik zijnde bijzondere rubberstempel niet meer wor-
den gebezigd. (Do 273bis/’50). 
 

Tevens werd een reclame dagtekeningstempel LISSE gebruikt. 
 
TBBS 0768v Afdruk in violet 
TBBS 0768z Afdruk in zwart 
VDW 362 

   
 

Gebruiksperiode van zaterdag 15 april 1950 tot en met zondag 14 mei 1950. 
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LISSE    Bloemententoonstelling “Keukenhof” 1951 
 

Dienstorder No H.165 van 14 maart 1951: Gelegenheidsstempels. 
1.  Gedurende het tijdvak 20 Maart t/m 14 Mei a.s. wordt te Lisse wederom de bloemententoonstelling 

"Keukenhof" gehouden. 
2.  Ter gelegenheid hiervan zal een bijzondere stempel beschikbaar worden gesteld. 
3.  Alle daarvoor in aanmerking komende correspondentie, welke gedurende het in punt 1 bedoelde 

tijdvak te Lisse wordt ter postbezorgd, zal van een afdruk van deze bijzondere stempel worden 
voorzien. 

 
Zie Reclame handstempel 0053 
 

 
 

Gebruiksperiode van dinsdag 20 maart 1951 tot en met maandag 14 mei 1951. 
 
 
 
 
 
LISSE     Bloemententoonstelling “Keukenhof” 1952 
 

Dienstorder No H.162 van 27 februari 1952: Gelegenheidsstempel.  
1.  Van 20 Maart t/m 25 Mei 1952 wordt te Lisse de bloemententoonstelling "Keukenhof" gehouden. 
2.  Gedurende vorenbedoeld tijdvak zal de correspondentie, welke te Lisse, alsmede in de op het ten-

toonstellingsterrein aanwezige brievenbus wordt ter postbezorgd van een afdruk van een bijzonde-
re stempel worden voorzien. 

 
Zie Reclame handstempel 0053 
 

 
 

Gebruiksperiode van donderdag 20 maart 1952 tot en met zondag 25 mei 1952. 
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LISSE     Nationale Bloemententoonstelling “De Keukenhof” 1956 
 

Dienstorder No H.212 van 29 maart 1956: Gelegenheidsstempels.  
1.  Ter gelegenheid van de Nationale Bloemententoonstelling op "De Keukenhof” te Lisse zal aldaar 

van 28 maart tot ultimo mei a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2.  De in het bijkantoor aangenomen gewone en aangetekende stukken zullen van een afdruk van een 

bijzondere rubberstempel worden voorzien. 
 

 
 

Proefafdrukken op kartonpapier. 
 
TBBS 0769 Afdruk in zwart 
VDW 487 

   
 

 
 

Gebruiksperiode van woensdag 28 maart 1956 tot en met zondag 27 mei 1956. 
 
 
 
 
 
 
LISSE     Nationale Bloemententoonstelling “De Keukenhof” 1957 
 

Dienstorder No H.216 van 4 april 1957: Gelegenheidsstempel.  
1.  Ter gelegenheid van de Nationale Bloemententoonstelling op de "Keukenhof" te Lisse is aldaar van 

25 maart tot ultimo mei a.s. een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd. 
2.  De in het bijkantoor aangenomen gewone stukken (met uitzondering van prentbriefkaarten) en 

aangetekende stukken zullen van een afdruk van een bijzondere rubberstempel worden voorzien. 
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TBBS 0770 Afdruk in zwart 
VDW 506 
 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 25 maart 1957 tot en met vrijdag 31 mei 1957. 
 
LISSE     Nationale Bloemententoonstelling “De Keukenhof” 1958 
 

TBBS 0771 Afdruk in zwart 
VDW 529 
 

 
 

Gebruiksperiode van vrijdag 28 maart 1958 tot en met zaterdag 31 mei 1958. 
 
LISSE     Nationale Bloemententoonstelling “Keukenhof” 1963 
 

Dienstorder No H.133 van 21 maart 1963: Tijdelijk bijpostkantoor en gelegenheidsstempel. 
I.  Ter gelegenheid van de nationale bloemententoonstelling "Keukenhof" te Lisse zal op het tentoon-

stellingsterrein van 28 maart a.s. tot nader order een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2.  De op dit bijpostkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van 

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

Dienstorder No H.148 van 28 maart 1963: Tijdelijk bijpostkantoor, gelegenheidsstempel en 
nummerstroken met bijzondere opdruk. 
In tegenstelling tot het gestelde in punt 3 van do. 133/1963 wordt medegedeeld dat op het tijdelijk 
bijpostkantoor dat op het terrein van de "Keukenhof" te Lisse zal worden gevestigd voor aan te teke-
nen stukken wel nummerstroken met bijzondere opdruk zullen worden gebruikt. 
 

TBBS 0772 Afdruk in zwart 
VDW 668 

   
 

Gebruiksperiode van donderdag 28 maart 1963 tot en met woensdag 29 mei 1963. 
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LISSE     Nationale Bloemententoonstelling “Keukenhof” 1964 
 

Dienstorder No H.130 van 12 maart 1964: Tijdelijk bijpostkantoor, gelegenheidsstempel en 
nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Gedurende de nationale bloemententoonstelling "Keukenhof" te Lisse, welke op 26 maart a.s. zal 

worden geopend, zal op het tentoonstellingsterrein een tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor worden 
gevestigd. 

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

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

Dienstorder No H.265 van 22 mei 1964: Tijdelijk bijpostkantoor, gelegenheidsstempel en num-
merstroken met bijzondere opdruk. 
Ten vervolge op do. 130/1964 wordt medegedeeld, dat het ter gelegenheid van de nationale bloemen-
tentoonstelling "Keukenhof" gevestigde tijdelijke bijpostkantoor op 20 mei j.l. werd gesloten. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel LISSE 1 gebruikt. 
 
TBBS 0773 Afdruk in zwart 
VDW 699 
 

  
 

Gebruiksperiode van donderdag 26 maart 1964 tot en met woensdag 20 mei 1964. 
 
 
 
LISSE     Nationale Bloemententoonstelling “Keukenhof” 1965 
 

Dienstorder No H.161 van 25 maart 1965: Tijdelijk postkantoor, gelegenheidsstempel en num-
merstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Gedurende de Nationale Bloemententoonstelling "Keukenhof" te Lisse, welke op 31 maart a.s. zal 

worden geopend, zal op het tentoonstellingsterrein een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
2.  De op dit bijkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een 

afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
3.  Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 
TBBS 0774 Afdruk in zwart 
VDW 738 

   
 

Gebruiksperiode van woensdag 31 maart 1965 tot en met donderdag 20 mei 1965. 
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LISSE     Nationale Bloemententoonstelling “Keukenhof” 1966 
 

Dienstorder No H.154 van 24 maart 1966: Tijdelijk postkantoor, gelegenheidsstempel en num-
merstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Gedurende de Nationale Bloemententoonstelling "Keukenhof" te Lisse, welke op 31 maart a.s. zal 

worden geopend, zal op het tentoonstellingsterrein een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
2.  De op dit postkantoor 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. 
4.  De ter stempeling toe te zenden stukken dienen volgens de aard en het gewicht daarvan te worden 

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 Lisse. Op de omslag behoort de aanduiding "Bijzondere stempeling Keu-
kenhof" te worden gesteld. 

 
TBBS 0775 Afdruk in zwart 
VDW 785 
 

 
 

Gebruiksperiode van donderdag 31 maart 1966 tot en met vrijdag 20 mei 1966. 
 
 
 
 
 

LOOSDUINEN 
 

Provincie Zuid-Holland 
 
LOOSDUINEN     2den Internationalen schietwedstrijd 1910 
 

Mededeeling No 3676
s
 van 28 juli 1910: Op het terrein van den 2den Internationalen schietwedstrijd, 

welke van 4 tot en met 14 Augustus 1910 te Loosduinen zal worden gehouden, wordt een tijdelijk 
bijpost- en telegraafkantoor gevestigd, dat mede voor den localen, interlocalen en internationalen tele-
foondienst zal zijn opengesteld. 
 
TBBS 0776 Afdruk in zwart 
VDW 12 
 

    
 

Afdrukken uit stempelboek van De Munt 

Gebruiksperiode van donderdag 4 augustus 1910 tot en met zondag 14 augustus 1910. 
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LOOSDUINEN     Internationale Schietwedstrijd 1928 
 

Op het Landgoed Ockenburg te Loosduinen werd, van 12 juli tot 25 juli 1928, een internationale 
schietwedstrijd gehouden, waarbij een tijdelijke post-, telegraaf- en telefooninrichting was gevestigd. 
Het stempel dat in 1928 werd gebruikt, was eerder in gebruik van 4 tot en met 14 augustus 1910. 
 
TBBS 0777 Afdruk in zwart 
VDW 71 
 

   
 

Het stempel werd verstrekt op 4 juli 1928. 
Gebruiksperiode van donderdag 12 juli 1928 tot en met woensdag 25 juli 1928. 
 
 
 
 

LUCHTHAVEN SCHIPHOL 
 

Provincie Noord-Holland 
 
SCHIPHOL     Opening Nationaal Luchtvaartmuseum en 40 jaar Luchthaven Schiphol 1960 
 

Dienstorder No H.255 van 12 mei 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
Ter herdenking van het 40-jarig bestaan van de Luchthaven Schiphol en ter gelegenheid van de ope-
ning van het Nationaal Luchtvaartmuseum, zal op 17 mei a.s., in het auto- PTT -kantoor, dat zal wor-
den opgesteld op het terrein van de luchthaven Schiphol, een tijdelijk bijpostkantoor worden geves-
tigd. De op dit bijpostkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-
stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien. 
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

 
 

 
 

Proefafdruk op gelinieerd papier. 
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TBBS 0778 Afdruk in zwart 
VDW 591 

   
 

Gebruiksdatum dinsdag 17 mei 1960. 
 
LUCHTHAVEN SCHIPHOL     2

e
 Dag van de Aerophilatelie 1963 

 

Dienstorder No H.220 van 3 mei 1963: Gelegenheidsstempel. 
1.  Op 18 mei a.s. zal op de luchthaven Schiphol de "DAG VAN DE AEROPHILATELIE" worden geor-

ganiseerd. 
2.  Op de tentoonstelling op het gebied van de aerophilatelie, welke ter gelegenheid daarvan op de 

genoemde luchthaven zal worden gehouden, zal een brievenbus worden geplaatst. 
3.  De in die brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het districtspostkantoor Amsterdam van 

een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
 
TBBS 0779 Afdruk in zwart 
VDW 675 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 18 mei 1963. 
 
 
 
LUCHTHAVEN SCHIPHOL     3

e
 Dag van de Aero-filatelie 1964 

 

Dienstorder No H.473 van 3 september 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzon-
der stempel. 
1.  Op 26 september a.s. zal op de luchthaven Schiphol ter gelegenheid van de "DAG VAN DE AERO-

FILATELIE" een tentoonstelling worden gehouden. 
2.  Op deze tentoonstelling zal 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 Amsterdam. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING AERO-FILATELIE" te stellen. 
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TBBS 0780 Afdruk in zwart 
VDW 725 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 26 september 1964. 
 
LUCHTHAVEN SCHIPHOL     4

e
 Dag van de Aero-filatelie 1965 

 

Dienstorder No H.501 van 16 september 1965: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bij-
zonder stempel. 
1.  Op 2 oktober a.s. zal op de luchthaven Schiphol de "DAG VAN DE AERO-FILATELIE" worden 

gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal op de luchthaven Schiphol 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 volgens de aard en het gewicht daarvan te wor-
den gefrankeerd. Zij behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden gesloten in een 
als brief gefrankeerde omslag welke is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor 
Amsterdam. Op de omslag behoort de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING DAG VAN DE 
AERO-FILATELIE" te worden gesteld. 

 
TBBS 0781 Afdruk in zwart 
VDW 758 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 2 oktober 1965. 
 
LUCHTHAVEN SCHIPHOL     5

e
 Dag van de Aero-filatelie 1966 

 

Dienstorder No H.528 van 29 september 1966: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bij-
zonder stempel. 
1.  Op 8 oktober a.s. wordt door de Nederlandsche Vereeniging van Aero-philatelisten "De Vliegende 

Hollander" op de luchthaven Schiphol de "Dag van de Aero-filatelie" georganiseerd. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal op voornoemde luchthaven tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 

De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het districtspostkantoor Amsterdam van 
een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

3.  Degenen, die prijs stellen op het bezit van een afdruk van het stempel doch niet in de gelegenheid 
zijn gebruik te maken van bedoelde brievenbus, kunnen stukken ter stempeling toezenden. 
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De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en 
gewicht te zijn gefrankeerd. Zij dienen door de afzenders te worden gesloten in een als brief ge-
frankeerde omslag, die is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor AMSTER-
DAM. Op de omslag behoort de duidelijke en in het oog lopende aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING DAG VAN DE AERO-FILATELIE" te worden gesteld. 

 
TBBS 0782 Afdruk in zwart 
VDW 813 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 8 oktober 1966. 
 
 
LUCHTHAVEN SCHIPHOL     6

e
 Dag van de Aerofilatelie 1967 

 

Dienstorder No H.579 van 19 oktober 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  In verband met de 6e Dag van de Aerofilatelie zal op 4 november a.s., in "De Wijde Wereld", op de 

Luchthaven Schiphol tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in vorengenoemde brievenbus ter post bezorgde stukken- geadresseerd en gefrankeerd met 

geldige Nederlandse frankeerzegels -zullen op het districtspostkantoor Amsterdam, worden voor-
zien van een afdruk van een bijzonder stempel. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 
stukken dienen eveneens te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd 
(uiteraard 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 dis-
trictspostkantoor. Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling DAG 
VAN DE AEROFILATELIE". 

 
TBBS 0783 Afdruk in zwart 
VDW 874 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 4 november 1967. 
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LUCHTHAVEN SCHIPHOL     7
e
 Dag van de Aerofilatelie 1968 

 

Dienstorder No H.528 van 26 september 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bij-
zonder stempel. 
1.  In verband met de 7e Dag van de Aerofilatelie te Amsterdam, zal in restaurant "De Wijde Wereld" 

op de Luchthaven Schiphol, op 19 oktober a.s tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in vorenbedoelde brievenbus ter post bezorgde, niet-aangetekende stukken -welke dienen te 

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

3.  Desgewenst kunnen niet-aangetekende stukken ter stempeling worden toegezonden aan de direc-
teur van het postkantoor Amsterdam. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 

a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige Ne-

derlandse 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 Aerofilatelie. 
4.  Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is 

niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, op de geëigen-
de wijze aan de geadresseerden toegezonden. 

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

 
TBBS 0784 Afdruk in zwart 
VDW 913 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 19 oktober 1968. 
 
 
 
LUCHTHAVEN SCHIPHOL     8

e
 Dag van de Aerofilatelie 1969 

 

Dienstorder No 550 van 18 september 1969: Gebruik bijzonder poststempel. 
1.  Op 4 oktober a.s. zal in restaurant "De Wijde Wereld" op de Luchthaven Schiphol., i.v.m. de "8e 

Dag van de Aerofilatelie", tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. De daarin ter post bezorgde 
stukken zullen op het postkantoor Amsterdam worden voorzien van een afdruk van een bijzondere 
poststempel. Van deze stukken kan geen aantekening worden verlangd. 

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

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

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

postdirecteur, op de envelop/omslag moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling 8e 
DAG VAN DE AEROFILATELIE (foutief in do: AEROFELIE). 

4.  Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is 
niet geoorloofd, terwijl voorts het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe 
te zenden stukken als voor de terugzending ervan, uitdrukkelijk is VERBODEN. 
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TBBS 0785 Afdruk in zwart 
VDW 959 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 4 oktober 1969. 
 
 
LUCHTHAVEN SCHIPHOL     9

e
 Dag van de Aerofilatelie 1970 

 

Dienstorder No H.514 van 17 september 1970: Gebruik bijzondere poststempel. 
1  In verband met de 9e Dag van de Aerofilatelie zal op 3 oktober a.s. in de tentoonstellingszaal op de 

Luchthaven Schiphol tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
De in deze brievenbus ter post bezorgde correspondentie wordt voorzien van een afdruk van een 
bijzonder poststempel. Van deze stukken kan GEEN aantekening worden verlangd. 

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

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

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

vermeld: Bijzondere stempeling ge DAG VAN DE AEROFILATELIE. 
Bijvoeging van een verzoek moet achterwege blijven. 

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

 
TBBS 0786 Afdruk in zwart 
VDW 986 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 3 oktober 1970. 
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LUCHTHAVEN SCHIPHOL     10
e
 Dag van de Aerofilatelie 1971 

 

Dienstorder No H.777 van 14 september 1971: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bij-
zonder poststempel. 
1 Ter gelegenheid van de 10e 'Dag van de Aerofilatelie' zal op 2 oktober a.s. in 'De Wijde Wereld' op 

de Luchthaven Schiphol tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
De in deze brievenbus ter post bezorgde correspondentie wordt voorzien van een afdruk van een 
bijzonder poststempel. 
Aantekening van deze stukken is niet mogelijk. 

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

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

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

van het postkantoor Amsterdam; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Bijzondere stempeling 10e DAG VAN DE AEROFILATELIE. 

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

 
TBBS 0787 Afdruk in zwart 
VDW 1004 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 2 oktober 1971. 
 
LUCHTHAVEN SCHIPHOL     11

e
 Dag van de Aerofilatelie 1972 

 

Dienstorder No H.596 van 10 oktober 1972: Vestiging tijdelijk postkantoor, tijdelijke plaatsing 
brievenbus en gebruik bijzonder poststempel. 
1  In verband met de 11e Dag van de Aerofilatelie zal op 21 oktober a.s. in 'De Wijde Wereld' op de 

Luchthaven Schiphol tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
De in die brievenbus ter post bezorgde correspondentie wordt op het postkantoor Amsterdam (niet 
in de tentoonstellingsruimte) voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel. 

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

3  De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht 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 waarop duidelijk is ver-

meld: 
Bijzondere stempeling DAG VAN DE AEROFILATELIE. 
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven. 
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4  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 ver-
wijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop, voor terugzending van gestempelde poststukken, is niet geoor-
loofd. 
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 
TBBS 0788 Afdruk in zwart 
VDW 1024 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 21 oktober 1972 
 
 
 
 
LUCHTHAVEN SCHIPHOL     12

e
 Dag van de Aerofilatelie 1973 

 

Dienstorder No H.500 van 2 oktober 1973: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  In verband met de '12e Dag van de Aerofilatelie' zal op 20 oktober a.s. in 'De Wijde Wereld' op de 

Luchthaven Schiphol tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2  De in bedoelde brievenbus ter post bezorgde correspondentie -mits geadresseerd en voldoende 

gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Amsterdam (niet op de 
Luchthaven Schiphol) voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

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

van het postkantoor Amsterdam. 
Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling 12e DAG VAN 
DE AEROFILATELIE.  
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de stempeling. 

4  Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing 
naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van gestempelde poststukken is niet geoor-
loofd. 
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 
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TBBS 0789 Afdruk in zwart 
VDW 1048 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 20 oktober 1973. 
 
 
LUCHTHAVEN SCHIPHOL     13

e
 Dag van de Aerofilatelie 1974 

 

Dienstorder No H.489 van 1 oktober 1974: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1 Ter gelegenheid van de '13e Dag van de Aerofilatelie' zal op 19 oktober a.s., in de tentoonstellings-

zaal van 'De Wijde Wereld' op de Luchthaven Schiphol tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2  De in die brievenbus geposte correspondentie wordt op het postkantoor Amsterdam (niet in 'De 

Wijde Wereld') voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel. 
3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-

toor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de 

poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking, gericht aan de directeur van het postkantoor 

Amsterdam, te worden gezonden. 
Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld:  
Bijzondere stempeling DAG VAN DE AEROFILATELIE. 
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. on-
voldoende 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 post-
stukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden; zowel voor toezending van te stempe-
len poststukken als voor de terugzending ervan. 

 
TBBS 0790 Afdruk in zwart 
VDW 1065 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 19 oktober 1974. 
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LUCHTHAVEN SCHIPHOL     14
e
 Dag van de Aerofilatelie 1975 

 

Dienstorder No H.479 van 7 oktober 1975: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 'Dag van de Aerofilatelie'. 
1  Ter gelegenheid van de '14e Dag van de Aerofilatelie' zal op 25 oktober a.s., in de tentoonstel-

lingszaal van 'De Wijde Wereld' op de Luchthaven Schiphol, tijdelijk een brievenbus worden ge-
plaatst. 

2  De in die brievenbus geposte correspondentie wordt op het postkantoor Amsterdam (niet in 'De 
Wijde Wereld') gestempeld met een bijzonder poststempel. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

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

van het postkantoor Amsterdam. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel DAG VAN DE AEROFILATELIE. 

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

4  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende 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 post-
stukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempe-
len poststukken als voor de terugzending ervan. 

 
TBBS 0791 Afdruk in zwart 
VDW 1088 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 25 oktober 1975. 
 
LUCHTHAVEN SCHIPHOL     15

e
 Dag van de Aerofilatelie 1976 

 

Dienstorder No H.486 van 5 oktober 1976: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de '15e Dag van de Aerofilatelie' zal op 23 oktober a.s. in de tentoonstellings-

zaal van 'De Wijde Wereld' op de luchthaven Schiphol, tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2  De in de brievenbus geposte correspondentie wordt op het postkantoor Amsterdam (niet in 'De 

Wijde Wereld') gestempeld met een bijzonder poststempel. 
3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-

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

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
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c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 
van het postkantoor Amsterdam. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel DAG VAN DE AEROFlLATELlE. 

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

4  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet, c.q. on-
voldoende 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 post-
stukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempe-
len poststukken als voor de terugzending ervan. 

 
TBBS 0792 Afdruk in zwart 
VDW 1118 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 23 oktober 1976. 
 
 
 
LUCHTHAVEN SCHIPHOL     16

e
 Dag van de Aerofilatelie 1977 

 

Dienstorder No H.454 van 4 oktober 1977: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  In verband met de 16e Dag van de Aerofilatelie wordt op 22 oktober a.s. in de tentoonstellingszaal 

van de 'De Wijde Wereld' op de Luchthaven Schiphol tijdelijk een brievenbus geplaatst. 
2  De in die brievenbus geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met 

geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Amsterdam (niet in 'De Wijde Wereld') 
gestempeld met een bijzonder poststempel. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 
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 (postzegels voor bijzondere vluchten kunnen niet voor 
frankering dienen en mogen evenmin worden opgeplakt); 

c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 
van het postkantoor Amsterdam. Op de envelop/verpakkingmoet duidelijk worden vermeld: 'S-
tempeling met poststempel 16e DAG VAN DE AEROFILATELIE'.  

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

4  Als de envelop/verpakking, waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden, niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending ter (bij-)frankering aan de afzender teruggezonden on-
der verwijzing naaf het vermelde in deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van ge-
stempelde poststukken. Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen 
poststukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 
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TBBS 0793 Afdruk in zwart 
VDW 1146 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 22 oktober 1977. 
 
LUCHTHAVEN SCHIPHOL     17

e
 Dag van de Aerofilatelie 1978 

 

Dienstorder No H.413 van 3 oktober 1978: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de 17e Dag van de Aerofilatelie wordt op 21 oktober a.s. in de tentoonstel-

lingszaal van het restaurant 'Aviorama' op de Luchthaven Schiphol tijdelijk een brievenbus ge-
plaatst. 
De in die brievenbus geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met 
geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Amsterdam (niet in ‘Aviorama') gestem-
peld met een bijzonder poststempel. 

2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor Amsterdam (voor adres zie punt 4). 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de 

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

moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek -worden vermeld: Stempeling met poststem-
pel DAG VAN DE AEROFILATELIE. 

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

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

4  Adres: Postdistrict, Postbus 99100, 1000 NA AMSTERDAM. 
 

TBBS 0794 Afdruk in zwart 
VDW 1168 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 21 oktober 1978 
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LUCHTHAVEN SCHIPHOL     18
e
 Dag van de Aerofilatelie 1979 

 

Dienstorder No H.485 van 2 oktober 1979: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzondere 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de 18e Dag van de Aerofilatelie wordt op 20 oktober 1979, in de tentoonstel-

lingszaal van het restaurant' Aviorama' op de Luchthaven Schiphol, tijdelijk een brievenbus ge-
plaatst. De in die brievenbus geposte correspondentie wordt gestempeld met een bijzonder post-
stempel. 

2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan het hiervoor genoemde kan-
toor (voor Schiphol aan Amsterdam). 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde, van 

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

moet duidelijk worden vermeld: Stempeling met poststempel 18e DAG VAN DE AEROFILATE-
LIE. 

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

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

4  Adres: Postdistrict, Postbus 99100, 1000 NA AMSTERDAM. 
 
TBBS 0795 Afdruk in zwart 
VDW 1190 
 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 20 oktober 1979. 
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LUNTEREN 
 

Provincie Gelderland 
 
LUNTEREN     Rode-Kruis dagen 1947 
 

Dienstorder No H.331 van 11 juni 1947: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor. 
1.  In verband met het 80-jarig bestaan van het Nederlandse Rode Kruis, zal ter gelegenheid van de te 

organiseren Rode-Kruis-dagen op 20 en 21 Juni a.s. op het terrein "De Goudsberg" te Lunteren 
een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd. 

2.  Op dit bijkantoor kunnen zowel aangetekende als niet-aangetekende stukken ter post worden be-
zorgd. 

3.  Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien. 
 
TBBS 0796v Afdruk in violet 
TBBS 0796z Afdruk in zwart 
VDW 297 
 

    
 

Gebruiksdata vrijdag 20 juni 1947 en zaterdag 21 juni 1947. 
 
 
 


