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MAASTRICHT  
 

Provincie Limburg 
 
Maastricht     1

ste
 Limburgse Postzegeltentoonstelling / 16

de
 Nederlandsche Philatelistendag 

1925 
 

Dienstorder 510 van 26 augustus 1925: Postzegeltentoonstelling. Te Maastricht wordt op 29, 30 
en 31 Augustus a.s. eene postzegeltentoonstelling en op 30 Augustus een Philatelistendag gehouden. 
De stukken welke gedurende die dagen in de tentoonstellingslokaliteiten worden ter post bezorgd, 
zullen worden voorzien van den afdruk van een bijzonderen stempel. 
 
TBBS 0797 1

ste
 Limburgse Postzegeltentoonstelling, afdruk in violet 

VDW 48 
 

  
 

  
 

Gebruiksperiode van zaterdag 29 augustus 1925 tot en met maandag 31 augustus 1925. 
 
TBBS 0798 16

de
 Philatelistendag, afdruk in violet 

VDW 49 

  
 

Gebruiksdatum zondag 30 augustus 1925. 
 
MAASTRICHT     Enboutem 1931 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van mei 1931: Voor de “Enboutem", 
de Eerste Nederlandsche Bouwmaterialen Tentoonstelling te Maastricht gehouden van 10-19 April 
1931, werd reclame gemaakt door een stempel op het hoofdpostkantoor met inschrift * MAASTRICHT 
* ENBOUTEM 1931 * BEZOEKT 1e  NED. BOUWMATERIALEN TENTOONSTELLING (zie reclame-
handstempels), terwijl op de tentoonstelling zelf een tijdelijk bijkantoor geopend was, dat de corres-
pondentie vernietigde met een paars gummistempel * MAASTRICHT * ENBOUTEM 1931 * in een 
dubbelring en in het midden de datum, b.v. 18 APR. 31. 
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Reclame handstempel 

 
TBBS 0799 Afdruk in violet 
VDW 100 
 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 10 april 1931 tot en met zondag 19 april 1931. 
 
 
 
 
 
MAASTRICHT     Twenboutem 1933 
 
TBBS 0800 Afdruk in violet 
VDW 124 
 

   
 

Gebruiksperiode van woensdag 24 mei 1933 tot en met maandag 5 juni 1933. 
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MAASTRICHT     Schaefer’s Lilliputstad Sprookjesstad 1933 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van februari 1934: Nog niet vermeld 
werd, dat Schaefer’s Lilliputstad te Maastricht van 12 tot en met 20 Augustus 1933 is geweest en dat 
daar een stempel van het gebruikelijke model werd gebezigd. 
 
TBBS 0801 Afdruk in violet 
VDW 134 
 

  
 

Gebruiksperiode van zaterdag 12 augustus 1933 tot en met zondag 20 augustus 1933. 
 
 
 
 
 
MAASTRICHT     Postzegeltentoonstelling 1947 
 

Dienstorder No H.430bis van 23 juli 1947: Vestiging tijdelijk bijkantoor. 
1.  Ter gelegenheid van de door de Philatelisten Vereniging “Zuid Limburg" van 15-17 Augustus a.s. te 

houden postzegeltentoonstelling alsmede ter gelegenheid van de te houden 35e Nederlandse Phi-
latelistendag op 16 Augustus a.s. zal van 15-17 Augustus a.s. in de voormalige Dominicanenkerk 
te Maastricht een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd. 

2.  Op dit bijkantoor kunnen zowel aangetekende als niet-aangetekende stukken ter post, worden 
bezorgd. 

3.  Deze stukken zullen op 15 en 17 Augustus a.s. worden voorzien van een afdruk van de bijzondere 
tentoonstellingsstempel en op 16 Augustus a.s. van een afdruk van de bijzondere stempel betref-
fende de 35e Nederlandse Philatelistendag. 
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TBBS 0802 Stempel Postzegeltentoonstelling, afdruk in rood 
VDW 299 

   
 

Gebruiksdata vrijdag 15 augustus 1947 en zondag 17 augustus 1947. 
 
TBBS 0803 Stempel 35

e
 Philatelistendag, afdruk in rood 

VDW 300 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 16 augustus 1947. 
 
 
 
 
 
MAASTRICHT     Internationale Poppententoonstelling 1950 
 

Dienstorder No H.819 van 15 november 1950: Gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van de Internationale Poppententoonstelling te Maastricht van 23 November t/m 3 

December a.s. zal aldaar een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd. 
2.  Op dit tijdelijk bijkantoor, waar gelegenheid zal worden gegeven tot het aanbieden van niet aange-

tekende stukken, zal de ter post bezorgde correspondentie van een afdruk van een bijzondere 
stempel worden voorzien. 

3.  Het kantoor zal op Zondagen gesloten zijn. 
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TBBS 0804 Afdruk in rood 
VDW 383 

   
 

Gebruiksperiode van donderdag 23 november 1950 tot en met zondag 3 december 1950. 
 
 
 
 
 
MAASTRICHT     Heiligdomsvaart 1955 
 

Dienstorder No H.506 van 7 juli 1955. Gelegenheidsstempel.  
1.  Ter gelegenheid van de "Heiligdomsvaart 1955" te Maastricht zal aldaar van 9-24 Juli a.s. in de 

gangen van de Sint Servaaskerk een tijdelijke bijpostkantoor worden gevestigd. 
2.  De in dit kantoor ter verzending aangenomen gewone en aangetekende stukken zullen van een 

afdruk van een bijzondere rubberstempel worden voorzien. 
 

 
 

Tevens werden o.a. de dagtekeningstempels MAASTRICHT 2, 6 en 8 gebruikt. 
 
TBBS 0805 Afdruk in rood 
VDW 476 
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Gebruiksperiode van zaterdag 9 juli 1955 tot en met zondag 24 juli 1955. 
 
MAASTRICHT     Internationale Ruildag 1963 
 

Dienstorder No H.254 van 24 mei 1963: Gelegenheidsstempel. 
1.  Op 3 juni a.s. zal in het Staargebouw te Maastricht een Internationale Ruildag worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd gebouw een brievenbus worden geplaatst.  

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

 
TBBS 0806 Afdruk in zwart 
VDW 678 
 

 
 

Gebruiksdatum maandag 3 juni 1963. 
 
MAASTRICHT     Verkoop ICEM-zegels 1966 
 

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

plaatsen op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. De tijde-
lijke postkantoren zullen in het auto- PTT -kantoor worden gehuisvest: 
Soestdijk   31 januari 
Amsterdam   1 en 2 februari 
Rotterdam   3 en 4 februari 
's-Gravenhage  7 en 8 februari 
Utrecht   9 februari 
Leeuwarden  10 februari 
Groningen   11 februari 
Assen   14 februari 
Zwolle   15 februari 
Enschede   16 februari 
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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 0807 Afdruk in zwart 
VDW 777 

  
 

Gebruiksdatum dinsdag 22 februari 1966. 
 
MAASTRICHT     Leger- en Luchtmachttentoonstelling Paraat” 1966 
 

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

noemde plaatsen, gedurende het daarachter vermelde tijdvak, een tijdelijk bijkantoor worden ge-
vestigd: 
Oosterhout  van 29 april t.e.m. 4 mei; 
Bergen op Zoom  van 13 t.e.m. 19 mei; 
Uden  van 26 t.e.m. 30 mei; 
Geldrop  van 7 t.e.m. 11 juni; 
Maastricht  van 17 t.e.m. 25 juni. 
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2.  De op deze tijdelijke bijkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-
stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van de dagteke-
ningstempel " VELDPOST" worden voorzien.  
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met de opdruk "NAPO PARAAT" worden ge-
bruikt. 

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

 

  
 

Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 79 gebruikt. 
 
TBBS 0808 Afdruk in zwart 
VDW 788e 

    
 

Gebruiksperiode van vrijdag 17 juni 1966 tot en met zaterdag 25 juni 1966. 
 
MAASTRICHT     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. 
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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 0809 Afdruk in zwart 
VDW 826 

  
 

Gebruiksdatum dinsdag 6 december 1966. 
 
MAASTRICHT     Tentoonstelling “Micro- en Macrografiek” 1967 
 

Dienstorder No H.504 van 14 september 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bij-
zonder stempel. 
1.  Van 30 september t.e.m. 8 oktober a.s. zal, ter gelegenheid van de filatelistische tentoonstelling 

"Micro- en Macrografiek", in het Bonnefantenmuseum te Maastricht tijdelijk een brievenbus worden 
geplaatst. 

2.  De in vorengenoemde brievenbussen ter post bezorgde stukken, gefrankeerd met geldige Neder-
landse frankeerzegels, zullen op het districtspostkantoor Maastricht worden voorzien van een af-
druk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van het des-
betreffende districtspostkantoor. 

4.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd; 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 districtspostkantoor Maa-
stricht. Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling MICRO- EN MA-
CROGRAFIEK". 

 
TBBS 0810 Afdruk in zwart 
VDW 865 

   
 

Gebruiksperiode van zaterdag 30 september 1967 tot en met zondag 8 oktober 1967. 
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MAASTRICHT     Verkoop Kinderpostzegel 1968 
 

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

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

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

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. 
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TBBS 0811 Afdruk in zwart 
VDW 930 
 

  
 

Gebruiksdatum maandag 2 december 1968. 
 
MAASTRICHT     Fifteenth General Assembly van de World Veterans Federation 1976 
 

Dienstorder No H.465 van 28 september 1976: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bij-
zonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de 'Fifteenth General Assembly van de World Veterans Federation' zal van 11 

t.e.m. 15 oktober a.s. in het Staargebouw te Maastricht -gedurende enkele uren per dag -een tijde-
lijk postkantoor worden gevestigd. 

2  De in dit tijdelijk postkantoor ter post bezorgde correspondentie wordt gestempeld met een bijzon-
der poststempel; daarnaast wordt op de poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel 
van Maastricht aangebracht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor MAASTRICHT. 
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 Maastricht. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel GENERAL ASSEMBLY WORLD VETERANS FEDERATION.  

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/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van ge-
stempelde poststukken. Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor 
toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan. 

 

TBBS 0812 Afdruk in zwart 
VDW 1117 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 11 oktober 1976 tot en met vrijdag 15 oktober 1976. 
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MADRID 
 

Spanje 
 
MADRID     Tentoonstelling ‘España 75’ 
 

Dienstorder No H.125 van 18 maart 1975: Gebruik bijzonder poststempel door de Filatelistische 
Dienst PTT. 
1  In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de 'España 75' te Madrid, van 

4 t.e.m. 13 april a.s. zal een bijzonder poststempel worden gebruikt. 
2  Deze poststempel wordt aangebracht op de uitsluitend met geldige Nederlandse postzegels ge-

frankeerde poststukken; daarnaast wordt tevens een afdruk aangebracht van de dagtekeningstem-
pel '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, gericht aan de Filatelistische Dienst PTT, 

Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage, te worden gezonden. Op de envelop/verpakking moet 
duidelijk worden vermeld: Stempeling met bijzonder poststempel ESPAÑA 75.  

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. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE FILATELISTISCHE DIENST PTT 2 gebruikt. 
 
TBBS 0813 Afdruk in zwart 
VDW 1070 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 4 april 1975 tot en met zondag 13 april 1975. 
 

MARKELO 
 

Provincie Overijssel 
 
MARKELO     Feestweek “Gouden Aren” 1957 
 

Dienstorder No H.515bis van 22 augustus 1957: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor. Gelegen-
heidsstempel.  
1.  Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de drie plaatselijke Coöperaties zal van 26 t/m 31 

augustus a.s. te Markelo een feestweek worden gehouden, genaamd "Gouden Aren", waaraan te-
vens een landbouwtentoonstelling wordt verbonden. Op het feestterrein zal een tijdelijk bijpost-, te-
legraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd in het autopostkantoor. 

2.  De op dit bijkantoor ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-stukken zul-
len van een afdruk van een bijzondere rubberstempel worden voorzien. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 1 gebruikt. 
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TBBS 0814 Afdruk in zwart 
VDW 519 
 

   
 

    
 

Gebruiksperiode van maandag 26 augustus 1957 tot en met zaterdag 31 augustus 1957. 
 

MIDDELBURG 
 

Provincie Zeeland 
 
MIDDELBURG     Provinciale Zeeuwsche Landbouwtentoonstelling 1921 
 

Van 13 tot en met 17 september 1921 werd op het Vliegterrein van de Marine te Middelburg-
Vlissingen de Provinciale Zeeuwsche Landbouwtentoonstelling gehouden. 
 
TBBS 0814A Afdruk in blauwgroen 
VDW -- 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 13 september 1921 tot en met zaterdag 17 september 1921. 
 
 
 
MIDDELBURG     Derde lustrum afdeling Walcheren van de postzegelvereniging Filatelica 1958 
 

Dienstorder No H.607 van 4 december 1958: Vestiging tijdelijk bijkantoor/gelegenheidsstempel.  
Ter gelegenheid van het derde lustrum van de afdeling Walcheren van de postzegelvereniging Filate-
lica zal op 11, 12 en 13 december a.s. in het "Schuttershof" te Middelburg een tijdelijk bijpostkantoor 
worden gevestigd. De op dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en ex-
pressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien.  
Voor de aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
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Proefafdrukken op karton. 
 
TBBS 0815 Afdruk in zwart 
VDW 550 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van donderdag 11 december 1958 tot en met zaterdag 13 december 1958. 
 
MIDDELBURG     Verkoop ICEM-zegels 1966 
 

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

plaatsen op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. De tijde-
lijke postkantoren zullen in het auto- PTT -kantoor worden gehuisvest: 
Soestdijk   31 januari 
Amsterdam   1 en 2 februari 
Rotterdam   3 en 4 februari 
's-Gravenhage  7 en 8 februari 
Utrecht   9 februari 
Leeuwarden  10 februari 
Groningen   11 februari 
Assen   14 februari 
Zwolle   15 februari 
Enschede   16 februari 
Arnhem   17 februari 
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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 0816 Afdruk in zwart 
VDW 781 

  
 

Gebruiksdatum maandag 28 februari 1966. 
 
MIDDELBURG     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 
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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 0817 Afdruk in zwart 
VDW 827 
 

 
 

Gebruiksdatum donderdag 8 december 1966. 
 
MIDDELBURG     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 
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Rotterdam   16 en 17 december 
's-Gravenhage  18 en 19 december 
Leiden   20 december 

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

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 0818 Afdruk in zwart 
VDW 935 

  
 

Gebruiksdatum donderdag 12 december 1968. 
 
MIDDELBURG     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 vol-
doen kunnen niet met de degelpers worden gestempeld. Deze stukken worden gestempeld 
met een normale dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor en daarna aan de 
geadresseerde(n) doorgezonden; dit geldt zowel voor de toegezonden stukken als voor die 
welke in de tijdelijke brievenbus zijn gepost. 

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

 
TBBS 0819 Afdruk in zwart 
VDW 961h 
 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 11 oktober 1969. 
 
 

MIDDELHARNIS 
 

Provincie Zuid-Holland 
 
MIDDELHARNIS     Brug over het Haringvliet; land- en tuinbouwtentoonstelling 1964 
 

Dienstorder No H.414 van 30 juli 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  In het kader van het in gebruik nemen van de brug over het Haringvliet zal van 20 t.e.m. 29 augus-

tus a.s. te Middelharnis een land- en tuinbouwtentoonstelling worden gehouden. 
2.  Op het terrein, waar de tentoonstelling zal worden gehouden, zal tijdelijk een brievenbus worden 

geplaatst. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzon-
der stempel worden voorzien. 

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

 

Tevens werd dagtekeningstempel MIDDELHARNIS 2 gebruikt. 
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TBBS 0820 Afdruk in zwart 
VDW 716 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van donderdag 20 augustus 1964 tot en met zaterdag 29 augustus 1964. 
 
 

MÖNCHENGLADBACH 
 

Duitsland 
 
MÖNCHENGLADBACH     Internationaler Briefmarken-Salon 1974 
 

Dienstorder No H.183 van 2 april 1974: Gebruik bijzonder poststempel door Filatelistische 
Dienst PTT. 
1  In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de 'Internationaler Briefmar-

ken-Salon' te Monchengladbach zal een bijzonder poststempel worden gebruikt. 
2  Deze poststempel wordt uitsluitend aangebracht op de met geldige Nederlandse postzegels ge-

frankeerde poststukken; daarnaast wordt tevens een afdruk aangebracht van de dagtekeningstem-
pel 'Filatelistische Dienst PTT 's-Gravenhage'. 

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

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

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

Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage, te worden gezonden. Op de envelop/verpakking moet 
duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling INTERNATIONALER BRIEFMARKEN-SALON 
MÖNCHENGLADBACH.  

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de stempeling. 
5  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 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. 
Zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan is gebruik 
van dienstenveloppen uitdrukkelijk verboden. 
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Dienstorder No H.211 van 16 april 1974: Gebruik bijzonder poststempel door Filatelistische 
Dienst PTT. (Aanvulling op do. 183/1974). 
De in do. 183/1974 bedoelde bijzondere poststempel, t.g.v. de 'Internationaler Briefmarken-Salon' te 
Monchen-Gladbach, wordt door de Filatelistische Dienst PTT gebruikt van 26 t.e.m. 28 april a.s. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE FILATELISTISCHE DIENST PTT 1 gebruikt. 
 
TBBS 0821 Afdruk in zwart 
VDW 1055 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 26 april 1974 tot en met zondag 28 april 1974. 
 
 
 
 

MÜNCHEN 
 

Duitsland 
 
MÜNCHEN     Internationale Verkehrsausstellung 1965 
 

Dienstorder No H.360 van 24 juni 1965: Gebruik bijzonder stempel op de "Internationale Ver-
kehrsausstellung" te München. 
1.  Van 25 juni t.e.m. 3 oktober a.s. zal te München een internationale verkeerstentoonstelling worden 

gehouden, waarop de PTT -administraties van België, Formosa, Frankrijk, Italië, Nederland en 
Zwitserland met een paviljoen vertegenwoordigd zullen zijn. 

2.  In de paviljoens zal door elk van de genoemde PTT -administraties een bijzondere stempel worden 
gebruikt. 

3.  In het door de Nederlandse PTT -administratie te gebruiken bijzondere stempel wordt het rand-
schrift gevormd door de tekst "INTERNATIONALE VERKEHRSAUSSTELLUNG. MÜNCHEN 25/6 -
3/10 '65". Binnen de cirkel van het stempel zijn het Nederlandse PTT -embleem en het embleem 
van de Internationale Verkehrsausstellung afgebeeld, en is de tekst "PAVILLON NIEDERLANDE" 
opgenomen. 

4.  Degenen, die het Nederlandse paviljoen bezoeken, kunnen een afdruk van het in punt 3 omschre-
ven bijzondere stempel bekomen door een al of niet geadresseerde kaart of omslag, gefrankeerd 
met één of meer geldige Nederlandse frankeerzegels, aan te bieden. Het stuk wordt na de stempe-
ling aan de aanbieder teruggegeven. 

5.  De in het Nederlandse paviljoen aanwezige Nederlandse PTT –ambtenaren belasten zich ook met 
de behandeling van ter stempeling toegezonden kaarten of omslagen. Voor het op deze wijze ver-
krijgen van afdrukken van het in punt 3 omschreven stempel behoren kaarten en/of omslagen (al of 
niet geadresseerd, doch gefrankeerd met één of meer geldige Nederlandse frankeerzegels), ver-
gezeld van slechts één ongefrankeerde retouromslag (geadresseerd aan degene, aan wie de ge-
stempelde bescheiden moeten worden terug- c.q. toegezonden) te worden opgenomen in een 
VERZAMELOMSLAG. 
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Het insluiten van meer dan één retouromslag is niet toegestaan. 
De VERZAMELOMSLAG moet als volgt worden geadresseerd: 
NIEDERLÄNDISCHE POSTVERWALTUNG 
INTERNATIONALE VERKEHRSAUSSTELLUNG 
HALLE 20 
8. MÜNCHEN 
Deutschland 

Op de VERZAMELOMSLAG behoren de voor HEEN- en TERUGZENDING van de vorenbedoelde 
bescheiden naar en uit Duitsland verschuldigde frankeerkosten door middel van één of meer geldi-
ge Nederlandse frankeerzegels te worden voldaan, en wel voor een totale zending t.e.m. 20 gram 
40 cent, t.e.m. 40 gram 120 cent en per 20 gram meer 45 cent. 

 
TBBS 0822 Afdruk in blauwzwart 
VDW – 

   
 

 
 

Gebruiksperiode van vrijdag 25 juni 1965 tot en met zondag 3 oktober 1965. 
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MÜNCHEN     Postzegeltentoonstelling 'IBRA München '73' 
 

Dienstorder No H.206 van 17 april 1973: Gebruik bijzonder poststempel door Filatelistische 
Dienst. 
1  In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de postzegeltentoonstelling 

'IBRA München '73' zal een bijzonder poststempel worden gebruikt. 
2  In deze bijzondere poststempel wordt het IBRA-embleem in contouren opgenomen alsmede de 

tekst: FILATELISTISCHE DIENST PTT 'S-GRAVENHAGE. 11-20 ME11973. 
Deze bijzondere poststempel wordt uitsluitend aangebracht op de met geldige Nederlandse post-
zegels gefrankeerde poststukken; daarnaast wordt tevens een afdruk aangebracht van de dagte-
kening-stempel 'Filatelistische Dienst PTT 's-Gravenhage'. 

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

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 IBRA München '73. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet beslist achterwege blijven; dit 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 werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE FILATELISTISCHE DIENST PTT 2 gebruikt. 
 
TBBS 0823 Afdruk in blauwzwart 
VDW 1031 

 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 11 mei 1973 tot en met zondag 20 mei 1973. 
 
 

NIEUWKOOP 
 

Provincie Zuid-Holland 
 
NIEUWKOOP     Nationale Padvindersraad; Nationaal Waterkamp 1961 
 

Dienstorder No H.336 van 6 juli 1961: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van een door de Nationale Padvindersraad van 26 juli t/m 2 augustus a.s. te 

Nieuwkoop te houden nationaal waterkamp zal in het auto- PTT –kantoor een tijdelijk bijpostkan-
toor worden gevestigd. 

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

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

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



 626 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
 
TBBS 0824 Afdruk in zwart 
VDW 618 
 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van woensdag 26 juli 1961 tot en met woensdag 2 augustus 1961. 
 
NIEUWKOOP     Nationale Padvindersraad; Nationaal Waterkamp 1965 
 

Dienstorder No H.399 van 15 juli 1965: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder stem-
pel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Van 28 juli t.e.m. 4 augustus a.s. zal door de Nationale Padvindersraad op het terrein, gelegen bij 

het perceel Zuideinde 95 te Nieuwkoop, een Nationaal Waterkamp worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal op genoemd terrein een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, dat in 

het auto- PTT -kantoor zal worden gehuisvest. 
3.  De op het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden gewone, aan te tekenen en expresse-

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

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

den gefrankeerd. Zij behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden gesloten in een 
GEFRANKEERDE omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het post- en telegraafkan-
toor Alphen a/d Rijn. Op de omslag behoort de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING NATIO-
NAAL WATERKAMP" te worden gesteld. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1, 2 en 3 gebruikt. 
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TBBS 0825 Afdruk in zwart 
VDW 752 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van woensdag 28 juli 1965 tot en met woensdag 4 augustus 1965. 
 
 
 
 

NIJMEGEN 
 

Provincie Gelderland 
 
NIJMEGEN     10

de
 Nederlandsche Philatelistendag 1919 

 

Mededeling in het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde van september 1919: Op den 
jongst gehouden philatelistendag te Nijmegen, 6 en 7 September, heeft het Hoofdbestuur der Poste-
rijen een postkantoor in het gebouw "De Vereeniging", alwaar de vergadering en het congres, zoome-
de een kleine postzegeltentoonstelling werden gehouden, opengesteld ten dienste van de bezoekers. 
Zeker hebben zeer velen daarvan gebruik gemaakt, daar de zegels op hunne daar aangeboden stuk-
ken werden vernietigd met een stempel ongeveer als de hier afgedrukte (zie BREDA). De middellijn 
van den buitencirkel is grooter, nl. 31 mm. ; boven: "NIJMEGEN", beneden: "10e Ned. Philatelisten-
dag", tusschen de beide lijnen, die den middencirkel verbreken, ” 6 SEPT. 1919". Op Zondag, 7 Sep-
tember, werd diezelfde caoutchouc-stempel, dus Met dagteekening “6" i.p.v. “7" September gebezigd, 
zoodat degenen, die beide dagen stukken verzonden, teleurgesteld zijn, zoo zij dachten dat stempel 
en (of) dagteekening van die van den vorigen dag zou(den) verschillen. 
 
TBBS 0826 Afdruk in violet 
VDW 31 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 6 september 1919. 
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NIJMEGEN     Schaefer’s  Sprookjesstad Lilliput 1933 
 
TBBS 0827b Afdruk in blauw 
TBBS 0827z Afdruk in zwart 
VDW 122 

  
 

De afdruk links is een proefafdruk. 
 

  
 

Gebruiksperiode van zaterdag 29 april 1933 tot en met zondag 7 mei 1933. 
 
 
 
NIJMEGEN     Tentoonstelling “Nederlandsch Fabrikaat” 1936 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van november 1936: 's-Gravenhage. 
Een persbericht der P.T.T van 16 October 1936 luidt: De correspondentie, welke ter post bezorgd 
wordt in de brievenbus op de tentoonstelling "Nederlandsch Fabrikaat", welke van 22 October t.m. 1 
November te 's-Gravenhage wordt gehouden, zal van een afdruk van een bijzonder poststempel wor-
den voorzien. Wij danken den heer Kirchner voor de toezending van dien stempel in het bekende type 
kamrad en in den dwarsbalk de datum, b.v. 22 Oct. 1936, welk jaartal eveneens in het onderste seg-
ment voorkomt. Van den in het vorig nummer gemelden stempel uit Groningen was dr. Benders zoo 
attent ons een gecorrigeerd exemplaar te zenden met datum 25 Sep. -7, dus uuraanduiding, welke in 
de V.N.F.-stempels van Amsterdam, Nijmegen en 's-Gravenhage niet voorkomt. 
 
TBBS 0828 Afdruk in violet 
VDW 169 

  
 

Gebruiksperiode van donderdag 2 juli 1936 tot en met zaterdag 11 juli 1936. 
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NIJMEGEN     Vierdaagsche afstandsmarschen 1938 
 

Dienstorder No 421bis van 6 juli 1938: Gelegenheidsstempels. 
Ter gelegenheid van de te houden vierdaagsche afstandmarschen in 1938 zal de correspondentie, 
welke in een op het terrein van de Prins Hendrikkazerne te Nijmegen van 25 Juli a.s. t/m 30 Juli, 12 
uur, geplaatste brievenbus wordt ter post bezorgd, van den afdruk van een bijzonderen stempel wor-
den voorzien. 
 
TBBS 0829 Afdruk in violet 
VDW 215 
 

  
 

 
 

Gebruiksperiode van maandag 25 juli 1938 tot en met zaterdag 30 juli 1938. 
 
 
 
 
 
NIJMEGEN     Vierdaagsche afstandsmarschen 1939 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1939:  Bericht nr. 3642 van 
den Pers- en Propagandadienst der P.T.T. van 19 Juli 1939 luidt: P.T.T.op de Vierdaagsche. Het au-
topostkantoor der P.T.T. zal tijdens de 4-daagsche afstandsmarschen van 25 t.m. 28 Juli a.s. op het 
terrein van de Prins Hendrikkazerne te Nijmegen worden opgesteld. Er zal een tijdelijk bijkantoor voor 
de post-, telegraaf- en telefoondienst in zijn gevestigd. De aldaar geposte correspondentie zal, als 
gebruikelijk, van het speciale stempel, van dit rijdend postkantoor worden voorzien. 
 

  
 

Zie hoofdstuk Autopostkantoor 
 

Op hetzelfde terrein is ook een hangbrievenbus gevestigd. De tijdens de marschdagen in deze hang-
brievenbus geposte correspondentie zal van den afdruk van een bijzonder voor de 4-daagsche af-
standsmarschen vervaardigd gelegenheidsstempel worden voorzien. 
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TBBS 0830 Afdruk in violet 
VDW 235 

  
 

 
 

Gebruiksperiode van dinsdag 25 juli 1939 tot en met vrijdag 28 juli 1939. 
 
 
NIJMEGEN     Luchtmachttentoonstelling 1953 
 

Dienstorder No H.466 van 10 juni 1953. Gelegenheidsstempels. 
Ter gelegenheid van de te Nijmegen van 27 Juni t/m 4 Juli a.s. te houden Luchtmachttentoonstelling 
een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd in het aan de Nassausingel aldaar opgestelde Auto-PTT-kantoor. 
De in het genoemde tijdelijke bijkantoor ter post bezorgde gewone en aangetekende stukken zullen 
van een of meer afdrukken van een bijzondere stempel worden voorzien. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 2 en 3 gebruikt. 
 
TBBS 0831 Afdruk in zwart 
VDW 436 

   
 

    
 

Gebruiksperiode van zaterdag 27 juni 1953 tot en met zaterdag 4 juli 1953. 
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NIJMEGEN     Joodse Jeugddag 1957 
 

In het gebouw "De Vereniging" te Nijmegen was op 30 juni 1957 een brievenbus geplaatst, waarin ter 
gelegenheid van de eerste Lustrumbijeenkomst van de Joodse Jeugd (JOM HA NO' AR) poststukken 
konden worden gedeponeerd, die daarna op het postkantoor Nijmegen van een bijzondere afstempe-
ling werden voorzien. 
 
TBBS 0832 Afdruk in zwart 
VDW 514 
 

   
 

Gebruiksdatum zondag 30 juni 1957. 
 
 
 
NIJMEGEN     Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1960 
 

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

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

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

 
TBBS 0833 Afdruk in zwart 
VDW 585d 
 

 
 

Gebruiksperiode van vrijdag 3 juni 1960 tot en met zaterdag 11 juni 1960. 
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NIJMEGEN     Xth World Congress for Social Service 1963 
 

Dienstorder No H.389 van 1 augustus 1963: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Van 23 t.e.m. 30 augustus a.s. zal in het Concertgebouw "De Vereeniging" te Nijmegen het "Xth 

World Congress for Social Service" worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd gebouw op 24 en van 26 t.e.m. 30 augustus a.s. een 

tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
3.  De op dit bijpostkantoor ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-stukken 

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

Tevens werd dagtekeningstempel NIJMEGEN 4 gebruikt. 
 
TBBS 0834 Afdruk in zwart 
VDW 685 

  
 

 
 

Gebruiksdatum zaterdag 24 augustus 1963 en de periode van maandag 26 augustus 1963 tot en met 
vrijdag 30 augustus 1963. 
 
NIJMEGEN     Verkoop ICEM-zegels 1966 
 

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

plaatsen op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. De tijde-
lijke postkantoren zullen in het auto- PTT -kantoor worden gehuisvest: 
Soestdijk  31 januari 
Amsterdam  1 en 2 februari 
Rotterdam  3 en 4 februari 
's-Gravenhage  7 en 8 februari 
Utrecht  9 februari 
Leeuwarden  10 februari 
Groningen  11 februari 
Assen  14 februari 
Zwolle  15 februari 
Enschede  16 februari 
Arnhem  17 februari 
Nijmegen  18 februari 
Eindhoven  21 februari 
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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 0835 Afdruk in zwart 
VDW 775 

  
 

Gebruiksdatum vrijdag 18 februari 1966. 
 
 
 
 
 
NIJMEGEN     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 
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Groningen  19 november 
Assen  20 november 
Zwolle  21 november 
Deventer  22 november 
Arnhem  25 november 
Nijmegen  26 november 
's-Hertogenbosch  27 november 
Eindhoven  28 en 29 november 
Maastricht  2 december 
Roermond  3 december 
Hilversum  9 december 
Utrecht  10 december 
Breda  11 december 
Middelburg  12 december 
Rotterdam  16 en 17 december 
's-Gravenhage  18 en 19 december 
Leiden  20 december 

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

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 0836 Afdruk in zwart 
VDW 927 

  
 

Gebruiksdatum dinsdag 26 november 1968. 
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NIJMEGEN     10
e
 Nationale Postzegel jeugdtentoonstelling Jeugdpost 1972 

 

Dienstorder No H.596 van 10 oktober 1972: Vestiging tijdelijk postkantoor, tijdelijke plaatsing 
brievenbus en gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de 10e Nationale Postzegel jeugdtentoonstelling Jeugpost '72 zal -in het Cul-

tureel Centrum De Lindenberg te Nijmegen -op 21 oktober a.s. een tijdelijk postkantoor worden ge-
vestigd. Voorts zal in de tentoonstellingsruimte van 20 t.e.m. 22 oktober a.s. tijdelijk een brieven-
bus worden geplaatst. 

2  De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken wor-
den voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van Nijmegen. 
Eenzelfde stempeling zal worden toegepast op de stukken die in de tijdelijke brievenbus worden ter 
postbezorgd. Van deze laatste poststukken kan echter geen aantekening worden verkregen. 

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

5  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 JEUGDPOST '72. 
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven. 

6  Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd, zal de zending aan de afzender{s) worden teruggezonden onder 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. 

 

Tevens werd het dagtekeningstempel NIJMEGEN 15 gebruikt. 
 
TBBS 0837 Afdruk in zwart 
VDW 1023 

  
 

Gebruiksperiode van vrijdag 20 oktober 1972 tot en met zondag 22 oktober 1972. 
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NIJMEGEN     60
e
 Vierdaagse Afstandsmarsen 1976 

 

Dienstorder No H.330 van 6 juli 1976: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de 60e Vierdaagse Afstandsmarsen van de Koninklijke Nederlandse Bond 

voor Lichamelijke Opvoeding zal, van 20 t.e.m. 23 juli a.s., in de tuin van het Congresgebouw 'De 
Vereeniging', Keizer Karelplein te Nijmegen, 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 Nijmegen gestempeld met een bijzon-
der poststempel. Daarnaast wordt op de poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel 
van Nijmegen aangebracht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor Nijmegen. 
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 Nijmegen. 
Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempeling met poststempel 60e VIER-
DAAGSE K.N.B.L.O. 
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/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. 

 

Tevens werden o.a. de dagtekeningstempels NIJMEGEN 6, 19 en 27 gebruikt. 
 
TBBS 0838 Afdruk in zwart 
VDW 1113 
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Gebruiksperiode van dinsdag 20 juli 1976 tot en met vrijdag 23 juli 1976. 
 
NIJMEGEN     Tentoonstelling 'Schuttersgilden in het Gelderse' 1977 
 

Dienstorder No H.190 van 19 april 1977: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Schuttersgilden in het Gelderse' wordt van 7 mei t.e.m. 5 

juni a.s. in de Commanderie van St. Jan (het Nijmeegs Museum) tijdelijk een brievenbus geplaatst. 
2  De in die brievenbus geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met 

geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Nijmegen (niet in het Museum) gestem-
peld met een bijzonder poststempel. Daarnaast wordt op de poststukken nog een afdruk van een 
dagtekeningstempel van Nijmegen aangebracht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor Nijmegen. 
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 Nijmegen.  
Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempeling met poststempel SCHUT-
TERSGILDEN IN HET GELDERSE.  
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de verwerking 
van de poststukken. 

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

 

Tevens werden de dagtekeningstempels NIJMEGEN 8 en 27 gebruikt. 
 
TBBS 0839  Afdruk in zwart 
VDW 1123 
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Gebruiksperiode van zaterdag 7 mei 1977 tot en met zondag 5 juni 1977. 
 
 
 
 

NOORDWIJK AAN ZEE 
 

Provincie Zuid-Holland 
 
NOORDWIJK AAN ZEE     Internationaal Congres voor Gastro-enterologie 1960 
 

Dienstorder No H.189 van 7 april 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
Ter gelegenheid van het Internationaal Congres voor Gastro-enterologie (maag-, darm en leverziek-
ten) in Hotel Huis ter Duin te Noordwijk aan Zee zal op 19 april t/m 23 april a.s. een tijdelijk bijpostkan-
toor worden gevestigd. De op dit bijkantoor aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestuk-
ken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.  
Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzonder opdruk worden gebruikt. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
 
TBBS 0840 Afdruk in zwart 
VDW 582 
 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 19 april 1960 tot en met zaterdag 23 april 1960. 
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NOORDWIJKERHOUT 
 

Provincie Zuid-Holland 
 
NOORDWIJKERHOUT     Tercentenary Symposium Reinier de Graaf 1973 
 

Dienstorder No H.370 van 24 juli 1973: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het 'Tercentenary Symposium Reinier de Graaf' zal in 'De Leeuwenhorst' te 

Noordwijkerhout, van 8 t.e.m. 11 augustus a.s., tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2  De in die brievenbus ter post bezorgde correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefran-

keerd met geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Leiden (niet in de Leeuwen-
horst) voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van 
een dagtekeningstempel van Noordwijkerhout. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor 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 poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Leiden; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzon-
dere stempeling TERCENTENARY SYMPOSIUM REINIER DE GRAAF. 

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, 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 0841 Afdruk in zwart 
VDW 1039 

   
 

Gebruiksperiode van woensdag 8 augustus 1973 tot en met zaterdag 11 augustus 1973. 
 
 

OLDENZAAL 
 

Provincie Overijssel 
 
OLDENZAAL     Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1963 
 

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

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

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

 
 

Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 28 gebruikt. 
 

TBBS 0842 Afdruk in zwart 
VDW 669e 

  
 

Gebruiksperiode van donderdag 30 mei 1963 tot en met maandag 3 juni 1963. 
 
OLDENZAAL     Ruimtevaartsymposium 1964 
 

Dienstorder No H.504 van 17 september 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bij-
zonder stempel. 
1.  Ter gelegenheid van het hierna vermelde evenement zal tijdelijk een brievenbus worden geplaatst 

op een door de afdeling Nederland van het Hermann Oberth-Gesellschaft op 10 en 11 oktober a.s. 
in hotel "De Gouden Leeuw" te Oldenzaal te houden ruimtevaartsymposium. 

2.  De in de tijdelijk te plaatsen brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het post- en telegraaf-
kantoor Oldenzaal van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

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

 

Tevens werd dagtekeningstempel OLDENZAAL 5 gebruikt. 
 

TBBS 0843 Afdruk in zwart 
VDW 728 

   
 

Gebruiksdata zaterdag 10 oktober 1964 en zondag 11 oktober 1964. 
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OLDENZAAL     2
e
 Ruimtevaartsymposium 1966 

 

Dienstorder No H.205 van 15 april 1966: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gelegenheidsstem-
pel. 
1.  Op 23 en 24 april a.s. zal in hotel "De Ster" te Oldenzaal door de afdeling Nederland van het Her-

mann Oberthgesellschaft het 2e ruimtevaartsymposium worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd hotel tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. De in 

deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het postkantoor Oldenzaal van een afdruk 
van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van de dagtekeningstempel van dat kantoor 
worden voorzien. 

3.  De ter stempeling toe te zenden stukken 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 Oldenzaal. Op de omslag dient de aanduiding "Bij-
zondere stempeling 2e ruimtevaartsymposium" te worden gesteld. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel OLDENZAAL 5 gebruikt. 
 
TBBS 0844 Afdruk in zwart 
VDW 787 

  
 

Gebruiksdata zaterdag 23 april 1966 en zondag 24 april 1966. 
 
 
 
 
 
OLDENZAAL     3

e
 Ruimtevaartsymposium 1967 

 

Dienstorder No H.301 van 1 juni 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Op 9 en 10 juni a.s. zal te Oldenzaal, door de Afdeling Nederland van de Hermann Oberth-

Gesellschaft, het 3e ruimtevaartsymposium worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in het Gemeentehuis te Oldenzaal tijdelijk een brievenbus worden 

geplaatst. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen worden voorzien van een afdruk 
van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van Oldenzaal. 

3.  Desgewenst kunnen. stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zen-
den stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd met 
geldige Nederlandse frankeerzegels. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief ge-
frankeerde omslag te worden toegezonden aan de directeur van het postkantoor Oldenzaal. Op de 
omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling 3e ruimtevaartsymposium". 

 

Tevens werd dagtekeningstempel OLDENZAAL 5 gebruikt. 
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TBBS 0845 Afdruk in zwart 
VDW 852 

   
 

 
 

Gebruiksdata vrijdag 9 juni 1967 en zaterdag 10 juni 1967. 
 
 
 
 
 

OMMEN  
 

Provincie Overijssel 
 
OMMEN     Sterkamp 1927-1938 
 

In de jaren twintig en dertig was Ommen het wereldcentrum van de theosofie (esotherische wijsbe-
geerte). Door Krishnamurti  werd op het landgoed Eerde van Philipp baron van Pallandt de Orde van 
de Ster in het Oosten gevestigd. Jaarlijks werden op het landgoed de zogenoemde Sterkampen ge-
houden. In 1929 hief Krishnamurtu de orde op. De baron verkocht het terrein aan de gemeente Om-
men. De Sterkampen gingen door tot en met 1938. 
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VDW 60 en VDW 72 
 

    
 

Het stempel STERKAMP BIJ OMMEN 1 werd opgeleverd door De Munt op 24 juni 1927en verzonden 
op 27 juni 1927. Het stempel werd elk jaar (met uitzondering van 1932, 1934 en 1935) tijdens het 
evenement door het tijdelijke bijpostkantoor in gebruik genomen tot en met 1938.  
Het stempel STERKAMP BIJ OMMEN 2 werd opgeleverd door De Munt op 19 juni 1928 en verzonden 
op 30 juli 1928. 
 

Zie typenraderstempels. 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van augustus 1936: Ommen. Op het 
tijdelijk bijkantoor in het sterkamp was van 24 Juli tot en met 5 Augustus 1936 een langwerpig stempel 
in gebruik 33 : 79 mm., links een kampvuur, rechts 5-regelig TENTH / INTERNATIONAL / STAR 
CAMP / 24 JUL. 1936 / OMMEN. Voor administratieve doeleinden waren de uit vorige jaren bekende 
dagteekeningstempels (2) en kantoornaamstempel aanwezig. 
 
TBBS 0846 Afdruk in violet 
VDW 171 
 

  
 

  
 

Gebruiksperiode van vrijdag 24 juli 1936 tot en met woensdag 5 augustus 1936. 
 
 
 
 
 
OMMEN     Nationaal Kamp Nederlandse Padvinders 1950 
 

Dienstorder No H. 554 van 26 juli 1950: Gelegenheidsstempel. 
1.  Gedurende het tijdvak 1 t/m 10 Augustus a.s. zal ter gelegenheid van het "Nationaal Kamp" der 

Nederlandse Padvinders te Ommen, aldaar een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd. 
2.  De op genoemd bijkantoor ter postbezorgde correspondentie zal van een afdruk van een bijzonde-

re stempel worden voorzien. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempel OMMEN 1 en 2 gebruikt. 
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TBBS 0847 Afdruk in violet 
VDW 373 
 

   
 

    
 

    
 

Gebruiksperiode van dinsdag 1 augustus 1950 tot en met donderdag 10 augustus 1950. 
 
 
 
 
 
 
OMMEN     3

e
 Indaba 1960 

 

Dienstorder No H.385bis van 14 juli 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van de 3e lndaba zal van 2 t/m 11 augustus a.s. in het auto- PTT -kantoor, dat zal 

worden opgesteld op het aan de Zwolseweg te Ommen gelegen kampeerterrein van de Nationale 
Padvindersraad, een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 

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

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

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 2 en 3 gebruikt. 
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TBBS 0848 Afdruk in zwart 
VDW 596 

  
 

   
 

 
 

Gebruiksperiode van dinsdag 2 augustus 1960 tot en met donderdag 11 augustus 1960. 
 
OMMEN     Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1964 
 

Dienstorder No H.160 van 26 maart 1964: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren, gelegenheids-
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter gelegenheid van de leger- en luchtmachttentoonstelling "PARAAT" zal in de hierna genoemde 

plaatsen, gedurende het daaronder vermelde tijdvak, een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd: 
EIst  van 14 t.e.m. 18 april 
Zevenaar  van 27 t.e.m. 30 april 
Raalte  van 6 t.e.m. 9 mei 
Ommen  van 14 t.e.m. 18 mei 
Hardenberg    van 27 t.e.m. 30 mei 
Sneek  van 5 t.e.m. 10 juni 
Wolvega  van 17 t.e.m. 20 juni 
Groningen  van 26 juni t.e.m. 4 juli. 

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



 646 

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 be-
trokken kantoor. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPE-
LING" te stellen. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 27 gebruikt. 
 
TBBS 0849 Afdruk in zwart 
VDW 701d 

  
 

Gebruiksperiode van donderdag 14 mei 1964 tot en met maandag 18 mei 1964. 
 
 

OOSTELIJK FLEVOLAND KAMPEN 
 

Provincie Flevoland 
 
OOSTELIJK FLEVOLAND     10

e
 Wereldploegkampioenschappen 1962 

 

Dienstorder No H.467 van 20 september 1962: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel 
(Oostelijk Flevoland). 
1.  Op 4 en 5 oktober a.s. zullen in Oostelijk Flevoland de 10

e
 Wereldploegkampioenschappen worden 

gehouden. 
2.  Ter gelegenheid hiervan zal op genoemde data een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd, dat in 

het auto- PTT -kantoor zal worden gehuisvest. Het auto- PTT -kantoor zal worden opgesteld op het 
erf van de boerderij op de kavel N 15. 

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

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

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 3 gebruikt. 
 
TBBS 0850 Afdruk in zwart 
VDW 657 
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Gebruiksdata donderdag 4 oktober 1962 en vrijdag 5 oktober 1962. 
 

OOSTERHOUT 
 

Provincie Noord-Brabant 
 
OOSTERHOUT     Leger- en Luchtmachttentoonstelling Paraat” 1966 
 

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

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

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

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

 

  
 

Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 79 gebruikt. 
 

TBBS 0851 Afdruk in zwart 
VDW 788a 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 29 april 1966 tot en met woensdag 4 mei 1966. 



 648 

OSS 
 

Provincie Noord-Brabant 
 
OSS     Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1962 
 

Dienstorder No H.151bis van 22 maart 1962: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren / gelegen-
heidsstempels. 
1.  Ter gelegenheid van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" zullen in de na genoemde 

plaatsen gedurende de daarachter vermelde tijdvakken tijdelijke bijkantoren worden gevestigd: 
Weert  van 6 april tot en met 14 april; 
Axel  van 19 april tot en met 23 april; 
Oss  van 27 april tot en met 5 mei; 
Schoonhoven  van 14 mei tot en met 18 mei; 
Alkmaar  van 28 mei tot en met 2 juni; 
Vlaardingen  van 8 juni tot en met 16 juni; 
Zaandam  van 25 juni tot en met 30 juni; 
Alphen aan de Rijn  van 9 juli tot en met 14 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. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 27 gebruikt. 
 
TBBS 0852 Afdruk in zwart 
VDW 633c 
 

 
 

 
 

Gebruiksperiode van vrijdag 27 april 1962 tot en met zaterdag 5 mei 1962. 
 
OSS     Ingebruikneming gemeentelijke sporthal; Sportweek 1966 
 

Dienstorder No H.474bis van 1 september 1966: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bij-
zonder stempel. Sportweek. 
1.  Van 10 t.e.m. 17 september a.s. zal bij de ingebruikneming van de gemeentelijke sporthal te Oss 

een sportweek worden georganiseerd. 
2. Ter gelegenheid daarvan zal in genoemde hal tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. De in deze 

brievenbus ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede 
van een afdruk van een dagtekeningstempel van Oss worden voorzien. 

3.  Degenen die prijs stellen op het bezit van een afdruk van het bijzonder stempel doch niet in de 
gelegenheid zijn gebruik te maken van deze brievenbus, kunnen stukken ter stempeling toezen-
den. 
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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 behoren door de afzenders te worden gesloten in een als brief ge-
frankeerde omslag, die is geadresseerd aan de directeur van het post- en telegraafkantoor Oss. 
Op de omslag behoort een duidelijke en in het oog lopende aanduiding "Bijzondere stempeling 
sportweek" te worden gesteld. 

 
TBBS 0853 Afdruk in zwart 
VDW 805 
 

   
 

Gebruiksperiode van zaterdag 10 september 1966 tot en met zaterdag 17 september 1966. 
 
 
 
 
 

PARIJS 
 

Frankrijk 
 
PARIJS     Postzegeltentoonstelling Arphila 1975 
 

Dienstorder No H.247 van 20 mei 1975: Gebruik bijzonder poststempel door de Filatelistische 
Dienst PTT. 
1  In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de 'Arphila 75' te Parijs, van 6 

t.e.m. 16 juni 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 een afdruk aangebracht van de dagte-
keningstempel '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, gericht aan de Filatelistische Dienst PTT, 

Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage, te worden gezonden. Op de envelop/verpakking moet 
duidelijk worden vermeld: Stempeling met bijzonder poststempel ARPHILA 75. 

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 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. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE FILATELISTISCHE DIENST PTT 3 gebruikt. 
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TBBS 0854 Afdruk in zwart 
VDW 1076 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 6 juni 1975 tot en met maandag 16 juni 1975. 
 
 
 
 
 

PHILADELPHIA 
 

Verenigde Staten 
 
PHILADELPHIA     Postzegeltentoonstelling 'Interphil 76' 
 

Dienstorder No H.235 van 11 mei 1976: Gebruik bijzondere poststempels door de Filatelistische 
Dienst PTT. 
1  In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de postzegeltentoonstelling 

'Interphil 76' te Philadelphia, PA., USA, van 29 mei t.e.m. 6 juni a.s., zullen 9 soorten bijzondere 
poststempels worden gebruikt, t.w.: 

Bicentennial Day 29-5-1976  Collectors Day 3-6-1976 
Federation Day 30-5-1976  Specialists Day 4-6-1976 
Patriots Day 31-5-1976  Societies Day 5-6-1976 
International Day 1-6-1976  Writers Day 6-6-1976 
Dealers Day 2-6-1976 

2  Deze bijzondere poststempels worden aangebracht op de uitsluitend met geldige Nederlandse 
postzegels gefrankeerde poststukken. 
De aandacht wordt erop gevestigd dat op één poststuk slechts één soort bijzonder poststempel 
wordt aangebracht; poststukken stempelen met meer dan één soort stempel is namelijk verboden. 

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, gericht aan de Filatelistische Dienst PTT, 

Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage, te worden gezonden. Op de envelop/verpakking moet 
duidelijk worden vermeld: Stempeling met poststempel(s) INTERPHIL 76. 

Indien men derhalve belang stelt in alle, hier voren in punt 1 genoemde, bijzondere poststempels 
dienen 9 poststukken ter stempeling worden toegezonden. 

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 sluiten 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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TBBS 0855 Stempel Bicentennial Day; afdruk in  zwart 
VDW 1101 
 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 29 mei 1976. 
 
 
 
TBBS 0856 Stempel Federation Day; afdruk in  zwart 
VDW 1102 

  
 

Gebruiksdatum zondag 30 mei 1976. 
 
 
 
TBBS 0857 Stempel Patriots Day; afdruk in  zwart 
VDW 1103 

  
 

Gebruiksdatum maandag 31 mei 1976. 
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TBBS 0858 Stempel International Day; afdruk in  zwart 
VDW 1104 

  
 

Gebruiksdatum dinsdag 1 juni 1976. 
 
 
 
TBBS 0859 Stempel Dealers Day; afdruk in  zwart 
VDW 1105 
 

 
 

Gebruiksdatum woensdag 2 juni 1976. 
 
 
 
TBBS 0860 Stempel Collectors Day; afdruk in  zwart 
VDW 1106 

  
 

Gebruiksdatum donderdag 3 juni 1976. 
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TBBS 0861 Stempel Specialists Day; afdruk in  zwart 
VDW 1107 
 

  
 

Gebruiksdatum vrijdag 4 juni 1976. 
 
 
 
TBBS 0862 Stempel Societies Day; afdruk in  zwart 
VDW 1108 
 

 
 

Gebruiksdatum zaterdag 5 juni 1976. 
 
 
 
TBBS 0863 Stempeling Writers Day; afdruk in  zwart 
VDW 1109 
 

 
 

Gebruiksdatum zondag 6 juni 1976. 
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PURMEREND 
 

Provincie Noord-Holland 
 
PURMEREND     Opening nieuw postkantoor 1972 
 

Dienstorder No H.189 van 4 april 1972: Gebruik bijzondere dagtekeningstempel. 
1  In verband met de opening van het nieuwe postkantoor zal op 14 april a.s. op het postkantoor 

Purmerend een bijzondere dagtekeningstempel worden gebruikt met afbeelding + de tekst 'PUR-
MEREND 14 APRIL 1972. OPENING NIEUW POSTKANTOOR'. 

2  Alle poststukken (gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels) die op 14 april a.s. in de brie-
venbussen te Purmerend worden ter post bezorgd c.q. aan het loket van het postkantoor aldaar ter 
verzending worden afgegeven zullen d.m.v. vorenbedoelde dagtekeningstempel worden gestem-
peld. 
Poststukken zonder adres worden niet gestempeld, ook niet bij eventuele aanbieding aan het loket 
van het postkantoor Purmerend. 

3  Correspondentie, gefrankeerd door middel van een frankeermachine alsmede de stukken met de 
aanduiding 'port betaald' c.q. 'frankering bij abonnement' worden, uiteraard, evenmin gestempeld. 

4  Belangstellenden kunnen niet-aangetekende poststukken ter stempeling toezenden aan de direc-
teur van het postkantoor PURMEREND. 

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

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

worden vermeld: Bijzondere stempeling OPENING NIEUW POSTKANTOOR. 
Bijsluiting van een apart verzoek moet beslist achterwege blijven. 

6  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 0864 Afdruk in zwart 
VDW 1010 

   
 

Gebruiksdatum vrijdag 14 april 1972. 
 
 
 


