RAALTE
Provincie Overijssel
RAALTE

Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1964

Dienstorder No H.160 van 26 maart 1964: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren, gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter gelegenheid van de leger- en luchtmachttentoonstelling "PARAAT" zal in de hierna genoemde
plaatsen, gedurende het daaronder vermelde tijdvak, een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd:
EIst
van 14 t.e.m. 18 april
Zevenaar
van 27 t.e.m. 30 april
Raalte
van 6 t.e.m. 9 mei
Ommen
van 14 t.e.m. 18 mei
Hardenberg
van 27 t.e.m. 30 mei
Sneek
van 5 t.e.m. 10 juni
Wolvega
van 17 t.e.m. 20 juni
Groningen
van 26 juni t.e.m. 4 juli.
2. De op deze tijdelijke bijkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel en van de dagtekeningstempel "VELDPOST" worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met de opdruk "NAPO PARAAT" worden gebruikt.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het betrokken kantoor. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING" te stellen.
TBBS 0865
VDW 701c

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van woensdag 6 mei 1964 tot en met zaterdag 9 mei 1964.

RIJSSEN
Provincie Overijssel
RIJSSEN

Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1963

Dienstorder No H.134 van 21 maart 1963: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren, gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter gelegenheid van de leger- en luchtmachttentoonstelling "Paraat" zal in de hierna genoemde
plaatsen gedurende het daarachter vermelde tijdvak een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd:
Emmeloord
van 10 tot en met 15 april;
Steenwijk
van 23 tot en met 30 april;
Bolsward
van 7 tot en met 11 mei;
Delfzijl
van 20 tot en met 23 mei;
Oldenzaal
van 30 mei tot en met 3 juni;
Emmen
van 11 tot en met 15 juni;
Rijssen
van 20 tot en met 22 juni;
Enschede
van 28 juni tot en met 6 juli.
2. De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expresse-stukken
zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt.
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TBBS 0866
VDW 669g

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 20 juni 1963 tot en met zaterdag 22 juni 1963.

ROERMOND
Provincie Limburg
ROERMOND Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1958
Dienstorder No H.192bis van 17 april 1958: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor/ gelegenheidsstempel.
1. Van 25 april t/m 28 juni a.s. zal in de nagenoemde plaatsen gedurende de daarachter vermelde
tijdvakken de leger- en luchtmachttentoonstelling "Paraat" worden gehouden:
Terneuzen van 25 april t/m 3 mei,
Tiel
van 9 mei t/m 17 mei,
Venlo
van 23 mei t/m 31 mei,
Roermond van 7 juni t/m 14 juni,
Deventer
van 20 juni t/m 28 juni.
2. Ter gelegenheid hiervan zal in genoemde plaatsen een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 23 gebruikt.
TBBS 0867
VDW 532d

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 7 juni 1958 tot en met zaterdag 14 juni 1958.
ROERMOND Verkoop Kinderpostzegel 1968
Dienstorder No H.607 van 31 oktober 1968: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik bijzondere stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter stimulering van de verkoop van de Kinderpostzegels 1968 (vgl do. 510/1968) zal in de hierna
vermelde plaatsen, op de daarachter vermelde datum(s), een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, gehuisvest in het Autopostkantoor.
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2.

3.
4.

5.

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
De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken worden, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Kinderpostzegels 1968, voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De in het tijdelijk postkantoor te Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en 's-Gravenhage ter post bezorgde stukken zullen tevens worden voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel Autopostkantoor.
Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk AUTOPOSTKANTOOR gebezigd.
Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1
genoemde postkantoren.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk) en gewicht te zijn gefrankeerd met uitsluitend Kinderpostzegels 1968, die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere
stempeling Autopostkantoor/Kinderpostzegels 1968.
Toezending dient te geschieden aan elk postkantoor afzonderlijk (zie punt 1 hier voren).
Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel aan de geadresseerden toegezonden.
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.

TBBS 0868
VDW 931

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum dinsdag 3 december 1968.
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ROOSENDAAL
Provincie Noord-Brabant
ROOSENDAAL

Leger- en Luchtmachttentoonstelling 1961

Dienstorder No H.162 van 7 april 1961: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren / gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" zullen in de na genoemde
plaatsen gedurende de daarachter vermelde tijdvakken tijdelijke bijkantoren worden gevestigd:
Roosendaal
van 21 april t/m 1 mei;
Waalwijk
van 5 mei t/m 13 mei;
Valkenswaard
van 19 mei t/m 22 mei;
Steenbergen
van 26 mei t/m 30 mei;
Leerdam
van 3 juni t/m 10 juni;
Helmond
van 16 juni t/m 24 juni;
Boxmeer
van 30 juni t/m 4 juli;
Cuyk
van 8 juli t/m 12 juli.
2. De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende en expresse-stukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. Voor aangetekende
stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt.
Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 28 gebruikt.
TBBS 0869
VDW 611a

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 21 april 1961 tot en met maandag 1 mei 1961.
ROOSENDAAL

Internationale Philatelistische Ruildagen 1968

Dienstorder No H.130 van 29 februari 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel.
1. Ter gelegenheid van de door de postzegelvereniging "Roosendaal" te organiseren Int. Phil. Ruildagen zal op 16 en 17 maart a.s., in Schouwburg "De Kring" aldaar, tijdelijk een brievenbus worden
geplaatst.
2. De in vorenbedoelde brievenbus ter post bezorgde, niet-aangetekende, stukken -welke dienen te
zijn geadresseerd en te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse frankeerzegels -zullen op het
postkantoor Roosendaal worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel.
De te Roosendaal geposte stukken worden bovendien nog voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel van dat kantoor.
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3. Desgewenst kunnen, niet-aangetekende, stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het postkantoor Roosendaal.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz. ) en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige
Nederlandse frankeerzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag waarop duidelijk is vermeld "Bijzondere stempeling INTERNATIONALE PHILATELISTISCHE RUILDAGEN".
4. Voor zover nodig wordt opgemerkt dat bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van de
ter stempeling toegezonden stukken niet is geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van
de gewenste stempel, met de gewone middelen van vervoer aan de geadresseerden toegezonden.
Gebruik van dienstomslagen, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden.
TBBS 0870
VDW 887

Afdruk in zwart

Gebruiksdata zaterdag 16 maart 1968 en zondag 17 maart 1968.

ROTTERDAM
Provincie Zuid-Holland
de

ROTTERDAM Nationale Postzegeltentoonstelling / 11 Philatelistendag 1920
Dienstorder No H.759bis van 15 september 1920: Philatelistendag. Op 18 en 19 September a.s.
wordt te Rotterdam gehouden een Philatelistendag met daaraan verbonden postzegeltentoonstelling.
De stukken, welke op deze tentoonstelling worden gepost, zullen worden gestempeld door middel van
een bijzonderen stempel.
De tentoonstelling werd gehouden in het Sociëteitsgebouw van de Rotterdamse Diergaarde.
TBBS 0871
VDW 32

Stempel Postzegeltentoonstelling, afdruk in blauw

Gebruiksdatum zaterdag 18 september 1920.
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TBBS 0872b
TBBS 0872r
TBBS 0872v
VDW 33

e

Stempel 11 Philatelistendag, afdruk in blauw
e
Stempel 11 Philatelistendag, afdruk in rood
e
Stempel 11 Philatelistendag, afdruk in violet

Gebruiksdatum zondag 19 september 1920.

ROTTERDAM

Internationale Brandweertentoonstelling 1930

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1930: Op de te Rotterdam op de Internationale Brandweertentoonstelling geposte stukken, kwam naast de postzegels,
welke met gewone dagteekeningstempels waren vernietigd, een dubbelring stempel te staan * ROTTERDAM / INTERN. BRANDWEERTENTOONST. 1930 *, dat dus, niet als vernietigingsstempel heeft
dienst gedaan en dan ook wel niet postalisch zal zijn.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van oktober 1930: In tegenstelling
met ons vermoeden uitgesproken in het vorig nummer, blijkt de stempel van de Rotterdamsche Brandweertentoonstelling dus wel postaal te zijn. Wij zagen echter drie op verschillende dagen daar geposte
stukken, waarvan de zegels alle met den gewonen dagteekeningstempel ROTTERDAM vernietigd
waren, terwijl de bovenvermeld speciale stempel naast de postzegels was afgedrukt. De heer J. Polling toonde ons echter een brief van Rotterdam 9 Augustus j.l. naar Den Haag gezonden en met 6
stuks 1 1/2 cent-zegels gefrankeerd; 4 stuks zijn wederom met den gewonen stempel ROTTERDAM,
stempelnummer 58, vernietigd en slechts 1 met den specialen tentoonstellingsstempel.
Wij houden ons gaarne aanbevolen voor nader bericht over de tijdelijke postinrichting op de Brandweertentoonstelling en zullen het ten zeerste op prijs stellen, indien de lezers van dit blad voortaan
den heer A. W. Brave, Nassaukade 163, Amsterdam, W., den ijverigen leider van het Bureau tot verschaffing van poststempels aan verzamelaars, ten spoedigste wilden kennis geven van de indienststelling van tijdelijke postinrichtingen.
Vele bij het Bureau aangesloten verzamelaars, die nu van de beide eerstgenoemde stempels verstoken blijven, zouden zoo'n berichtgever dankbaar zijn!
TBBS 0873x
TBBS 0873y
VDW 91

Afdruk in zwart (naast de postzegel)
Afdruk in zwart (op de postzegel)

Gebruiksperiode van woensdag 30 juli 1930 tot en met zaterdag 16 augustus 1930.
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ROTTERDAM
TBBS 0874
VDW 94

Nationale Postzegeltentoonstelling / 21

ste

Nederlandsche Philatelistendag 1930

Stempel Postzegeltentoonstelling, afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 4 september 1930 tot en met zondag 7 september 1930.
TBBS 0875
VDW 95

ste

Stempel 21

Philatelistendag, afdruk in blauwzwart

Gebruiksdatum zaterdag 6 september 1930.
ROTTERDAM
TBBS 0876
VDW 140

Beurs Dameskroniek Lilliput Schaefer’s Sprookjesstad 1933
Afdruk in violet

Gebruiksperiode van vrijdag 29 september 1933 tot en met zondag 8 oktober 1933.

ROTTERDAM Erasmus-Herdenking 1936
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van augustus 1936: Rotterdam.
Dubbelringstempel met omschrift * ROTTERDAM * ERAMUS-HERDENKING 1536-1936 *, in het midden de datum 11 JULL. 1936.
Over den reeds in het vorig nummer vermelden Erasmus herdenkingstempel lezen we, dat ter herinnering aan deze herdenking te Rotterdam op 10 en 11 Juli 1936 de stempel alleen gebruikt werd voor
de afstempeling van poststukken welke gefrankeerd waren met één of meer Erasmuszegels van 12
cent der zomerzegels 1936. Ter verkrijging van de bijzondere afstempeling moesten de poststukken
gedeponeerd worden in speciaal daartoe opgestelde brievenbussen in het hoofdpostkantoor en in het
museum Boymans.
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TBBS 0877v
TBBS 0877z
VDW 170

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdata vrijdag 10 juli 1936 en zaterdag 11 juli 1936.

ROTTERDAM

Rotterdamsche Philatelistenweek 1936

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van november 1936: Rotterdam.
Persbericht der P.T.T.van 23 October 1936 vermeldt: Tijdens de Rotterdamsche Philatelistenweek zal
van 24 t.m. 28 October een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd worden in het café-restaurant "Het Gouden Hoofd" te Rotterdam. De aldaar ter post bezorgde correspondentie zal van een afdruk van een
speciaal stempel worden voorzien.

De Philatelistenweek werd verlengd tot en met 31 oktober 1936.
TBBS 0878r
TBBS 0878v
VDW 176

Afdruk in rood
Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 24 oktober 1936 tot en met zaterdag 31oktober 1936.
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ROTTERDAM

Tentoonstelling Comité voor Zomerpostzegels 1938

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1938: Voor de tentoonstelling
door het Comité voor Zomerpostzegels van 25 Juni-6 Juli 1938 in het magazijn De Bijenkorf te Rotterdam gehouden, inkt violet, 5-regelig: ZOMERZEGELS / STEUNT ONS / CULTUREEL EN / SOCIAAL
WERK / ROTTERDAM 30 JUNI '38.
TBBS 0879
VDW 213

Afdruk in violet

Afdruk rechts met de losse dagkarakters en de maandaanduiding JULI als ontwerpafdruk voordat het
stempel werd verstrekt. Tevens de namen ’s-Gravenhage en Amsterdam.

Gebruiksperiode van zaterdag 25 juni 1938 tot en met woensdag 6 juli 1938.

ROTTERDAM Tentoonstelling ‘De Luchtweg Nederland-Nederlandsch-Indië’ 1938
Mededeelingen P.T.T. van 24 Augustus 1938: Van 30 Augustus-8 September zal in de hal van de
tentoonstellingsruimte van het Oranje Comité 1938, Schiedamschedijk, te Rotterdam, een tijdelijk
bijkantoor worden gevestigd, alwaar gelegenheid zal bestaan tot het verzenden van aangeteekende
en gewone stukken en het koopen van herdenkingspostzegels. De geposte correspondentie zal worden voorzien van den afdruk van een bijzonderen stempel.
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TBBS 0880
VDW 221

Afdruk in violet

Afdruk rechtsboven met de losse dagkarakters en maandaanduiding SEPT als ontwerpafdruk voordat
het stempel werd verstrekt.
Gebruiksperiode van dinsdag 30 augustus 1938 tot en met vrijdag 9 september 1938.
ROTTERDAM

De Postzegel een eeuw oud 1840-1940

Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging herdenking 6 mei 1940
TBBS 0881v
TBBS 0881z
VDW 248

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum maandag 6 mei 1940.
TBBS 0882
VDW –

ROTTERDAM in onderste segment van het stempel ontbreekt.
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ROTTERDAM

e

3 Luchtpostcongres Ballon- en Zeppelinpostclub 1944

Dienstorder No H.76 van 1 maart 1944: Tijdelijke postinrichting.
1. Ter gelegenheid van het door de Ballon- en Zeppelinpostclub te houden congres op 5 Maart a.s.
zal in het gebouw Caland-West te Rotterdam een tijdelijke postinrichting worden gevestigd, waar
zoowel aangeteekende als niet-aangeteekende stukken kunnen worden ter post bezorgd.
2. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1945: De stempel
vertoont de hefbrug over de Koningshaven waarboven een vliegtuig en ballon met omschrift: Luchtpost-club BZPC, 3e Congres Rotterdam 5 Maart '44.
De toeloop was zoo enorm, dat de voorraad aanteekenstrookjes van 1000 stuks bedrukt ROTTERDAM / 3e. Congres BZPC niet voldoende was en een tweede partij aangemaakt moest worden bedrukt ROTTERDAM / 3e, Congres BZPC; hiermede werden nog 283 aangeteekende stukken voorzien.

TBBS 0883
VDW 272

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zondag 5 maart 1944.
ROTTERDAM

Postzegeltentoonstelling 1946

Dienstorder No H.640 van 25 september 1946: Vestiging tijdelijke bijkantoren.
1. Het volgende tijdelijke bijkantoor zal worden gevestigd:
Van 19-26 October a.s. te Rotterdam (gebouw Gemeente Bibliotheek, Nieuwe Markt 1), ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling georganiseerd door de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging.
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.

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, september 1946: Het bestuur van de „Rotterdamsche
Philatelisten Vereeniging” verzoekt plaatsing van het volgende bericht: Op 26 October 1946 zal het 20
jaar geleden zijn, dat de R.Ph.V. met een twintigtal leden werd opgericht. Thans na 20 jaar is dit ledental de duizend gepasseerd hetgeen voor de vereeninging aanleiding is dit 4e lustrum feestelijk te
vieren.
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Behalve een feestavond op den 26sten October a.s. zal in het gebouw van de Openbare Gemeente
Bibliotheek aan de Nieuwe Markt no. 1 te Rotterdam van 19 tot en met 26 October a.s. een postzegeltentoonstelling worden gehouden, waarbij de bekende experts Dr. L. Frenkel, P.J. Hekker en P.C.
Korteweg als jury zullen optreden. Voor niet-leden zal deze tentoonstelling tegen betaling van 25 cent
toegankelijk zijn.
Tijdens de tentoonstelling zal in het genoemd gebouw een tijdelijk postkantoor worden gevestigd,
waar door de posterijen een speciaal stempel zal worden gebruikt.
TBBS 0884
VDW 287

Stempel “Tentoonstelling Rotterd. Philatelistenver.”; afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 19 oktober 1946 tot en met zaterdag 26 oktober 1946.

ROTTERDAM

Tentoonstelling “Oud Rotterdam” 1948

Dienstorder No H.441 van 23 juni 1948: Gelegenheidsstempel.
1. Van 2 t/m 11 Juli a.s. zal te Rotterdam in de Rivièrahal van de Rotterdamse Diergaarde de tentoonstelling "Oud Rotterdam" worden gehouden.
2. De correspondentie, welke in de aldaar aanwezige brievenbus zal worden ter post bezorgd, zal van
een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien.
Tevens werden de dagtekeningstempels ROTTERDAM C.S. 5 en 11 gebruikt.
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TBBS 0885
VDW 317

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van vrijdag 2 juli 1948 tot en met zondag 11 juli 1948.

ROTTERDAM

Legertentoonstelling 1948

Dienstorder No H.476 van 7 juli 1948: Gelegenheidsstempel.
1. Door de Legervoorlichtingsdienst, Alexanderplein 9 te 's-Gravenhage, zal in de navolgende plaatsen gedurende de daarachter vermelde tijdvakken van dit jaar een Legertentoonstelling worden
gehouden:
te 's-Gravenhage 10-7 t/m 24-7
te Rotterdam
31- 7 t/m 14-8
te Groningen
21-8 t/m 28-8
te Enschede
4-9 t/m 11-9
te Eindhoven
18-9 t/m 25-9
2. De correspondentie, welke in de op deze tentoonstellingen aanwezige brievenbussen zal worden
ter post bezorgd, zal van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Zie tevens Amsterdam
Tevens werd dagtekeningstempel ROTTERDAM C.S. 5 gebruikt.
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TBBS 0886
VDW 324

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 31 juli 1948 tot en met zaterdag 14 augustus 1948.
ROTTERDAM

Wereldhavententoonstelling Rotterdam Ahoy 1950

Dienstorder No H.417 van 7 juni 1950: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de Wereldhavententoonstelling "ROTTERDAM AHOY", welke van 15 Juni t/m
15 Augustus a.s. te Rotterdam zal worden gehouden, wordt aldaar een tijdelijk bijpost-, telegraaf
en telefoonkantoor gevestigd, waar zowel gewone als aangetekende stukken ter post kunnen worden bezorgd.
2. Deze stukken zuilen van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien.

Tevens werd dagtekeningstempel ROTTERDAM 10 gebruikt.
TBBS 0887b
TBBS 0887v
VDW 370

Afdruk in blauw
Afdruk in violet

De afdruk midden in zwart is een proefafdruk.
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Gebruiksperiode van donderdag 15 juni 1950 tot en met dinsdag 15 augustus 1950.
ROTTERDAM

Wereldhavententoonstelling Rotterdam Ahoy 1950

Verlengd.
Tevens werd dagtekeningstempel ROTTERDAM 10 gebruikt.
TBBS 0888
VDW 374

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van woensdag 16 augustus tot en met donderdag 31 augustus 1950.

ROTTERDAM Tentoonstelling ‘E55’ 1955
Dienstorder No H.348 van 12 mei 1955: Gelegenheidsstempel.
1. Op de van 18 Mei t/m 3 September a.s. te Rotterdam te houden tentoonstelling "E 55" zullen op
het tentoonstellingsterrein twee tijdelijke bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoren zijn gevestigd.
2. De in deze tijdelijke bijkantoren ter post bezorgde gewone en aangetekende stukken zullen van
een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien.
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In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van 1955 is de volgende mededeling opgenomen: Op de tentoonstelling E 55 te Rotterdam heeft men aanvankelijk het -reeds in ons vorige nummer afgebeelde -speciale stempel in paarse kleur naast de zegels afgedrukt, doch wij vernamen, dat
hieromtrent verbeterde instructies zouden worden gegeven. Er zijn twee tijdelijke kantoren in werking,
t.w. het Autopostkantoor, dat de eigen stempels gebruikt(e) voor het onbruikbaar maken der zegels en
voorts aantekenstrookjes met inschrift Rotterdam/E 55 en nummering 1-1000 gebruikt, terwijl op het
andere kantoor gewone dagtekeningstempels Rotterdam 35 en 72 en aantekenstrookjes 1001-2000
worden gebruikt.

In het volgende nummer van het Maandblad werd de volgende aanvulling opgenomen: In aansluiting
op onze vermeldingen in het Juni-nummer betreffende de op de tentoonstelling E 55 gebruikte speciale stempels kunnen wij thans nog mededelen, dat het in het Park te Rotterdam opgestelde Autopostkantoor later inderdaad de zegels met het speciale stempel in zwarte kleur heeft gestempeld, terwijl
het tijdelijke postkantoor, gevestigd in het P.T.T.-paviljoen op het andere tentoonstellingsterrein de
zegels met het speciale stempel in paarse kleur vernietigde.
Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1, 2 en 3 gebruikt alsmede o.a. de
dagtekeningstempels ROTTERDAM 35 en ROTTERDAM 72.
TBBS 0889vx
TBBS 0889vy
TBBS 0889zx
TBBS 0889zy
VDW 474

Afdruk in violet (afdruk op de zegel)
Afdruk in violet (afdruk naast de zegel)
Afdruk in zwart (afdruk op de zegel)
Afdruk in zwart (afdruk naast de zegel)
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Gebruiksperiode van woensdag 18 mei 1955 tot en met zaterdag 3 september 1955.

ROTTERDAM

Jeugdland 1958

Dienstorder No H.329 van 3 juli 1958: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
In de periode van 12 juli t/m 13 augustus 1958 zal in de Energiehal te Rotterdam een "Jeugdland
1958" voor kinderen worden ingericht. Gedurende genoemd tijdvak zal in deze hal een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De in dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en
expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
TBBS 0890
VDW 536

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 12 juli 1958 tot en met woensdag 13 augustus 1958.
ROTTERDAM

Tentoonstelling “Europoort – een schakel” 1958

Dienstorder No H.540bis van 30 oktober 1958: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling "Europoort - een schakel" zal van 8 t/m 22 november a.s. in
het Bouwcentrum te Rotterdam een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De op dit bijkantoor aangenomen gewone, aangetekende en express-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber
stempel worden voorzien.
Voor de aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.

Dienstorder No H.596 van 27 november 1958: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
Met verwijzing naar het gestelde in do. 540bis/1958 wordt medegedeeld dat de openstelling van het
tijdelijk bijpostkantoor gevestigd in het Bouwcentrum te Rotterdam ter gelegenheid van de tentoonstelling "Europoort - een schakel" tot en met 6 december a.s. is verlengd.
Tevens werd dagtekeningstempel ROTTERDAM 2 gebruikt.
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TBBS 0891
VDW 549

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 8 november 1958 tot en met zaterdag 6 december 1958.

ROTTERDAM Jeugdland 1959
Dienstorder No H.374bis van 2 juli 1959: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor / gelegenheidsstempel.
In de periode van 11 juli t/m 12 augustus 1959 zal in de Energiehal te Rotterdam een "Jeugdland
1959" voor kinderen worden ingericht. Gedurende genoemd tijdvak zal in deze hal een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De in dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en
expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.
Tevens werd dagtekeningstempel ROTTERDAM 41 gebruikt.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.
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TBBS 0892
VDW 566

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 11 juli 1959 tot en met woensdag 12 augustus 1959.

ROTTERDAM

Eerste reis Rotterdam-New York S.S. “Rotterdam” 1959
a

Tevens werd dagtekeningstempel POSTAGENT /b SS ROTTERDAM 9 gebruikt.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.
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TBBS 0893
VDW –

Afdruk in zwart (naast de zegel)

Gebruiksdatum donderdag 3 september 1959.

ROTTERDAM

Internationale Tuinbouwtentoonstelling “Floriade” 1960

Dienstorder No H.140 van 17 maart 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de Internationale Tuinbouwtentoonstelling "Floriade" zal van 25 maart t/m 25
september 1960 te Rotterdam in een der paviljoens op het tentoonstellingsterrein 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 bijzondere opdruk worden gebruikt.
Tevens werden o.a. de dagtekeningstempel ROTTERDAM 64 en 69 gebruikt.

Proefafdrukken op gelinieerd papier
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TBBS 0894
VDW 577

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 25 maart 1960 tot en met zondag 25 september 1960.

ROTTERDAM

Congres van de Fédération Aéronautique Internationale 1960

Dienstorder No H.189 van 7 april 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van het Congres van de Fédération Aéronautique Internationale C.D. ‘Aérostation in
het A.M.V.J.-gebouw te Rotterdam zal op 3 mei 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
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TBBS 0895
VDW 587

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum dinsdag 3 mei 1960.

Postkoetsstukken Istanbul-Rotterdam 7 mei 1960
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van mei 1960: Gelegenheidsstempel.
De roemruchte en avontuurlijke reis per postkoets van Istanboel (Constantinopel) naar Rotterdam ter
herdenking van het feit, dat 400 jaar geleden de eerste bloembollen uit Turkije in Nederland werden
geïmporteerd, leverde ook voor verzamelaars van Nederlandse gelegenheidsstempels nog een kleine
aanwinst op, want als aankomststempel werd eenzelfde model als het speciale Floriade-poststempel
gebruikt, waarin evenwel de aankomstdatum 7 mei 1960 was opgenomen. Met medewerking van de
Turkse Ambasade te 's-Gravenhage kunnen wij hieronder de vertaling van het speciale Turkse poststempel laten volgen:
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Lale Soganinin Hollandaya Goturulusu 400 Yil = Tulp bol in Holland getransporteerd 400 jaar
Naar wij vernamen zou de reis van de gehele karavaan (postkoets + paarden, volgwagens en personeel) ca. ƒ 100.000 hebben gekost. De filatelisten dragen hiervan echter een belangrijk deel bij, want
van de voor ƒ 2,50 per stuk verkochte couverten zijn er ca. 11.000 stuks vóór de reis verkocht, terwijl
er waarschijnlijk nog ongeveer evenveel voor rekening van het comité zijn medegebracht, welk thans
eveneens voor ƒ 2,50 per stuk op de “Floriade"-tentoonstelling te koop zijn. Indien wij goed zijn ingelicht, dragen alle vooruit bestelde stukken twee Turkse postzegels, dan wel alleen met zegels van 75
kurus.
TBBS 0896
VDW 577a

Afdruk in zwart (afdruk naast de zegel)

Gebruiksdatum zaterdag 7 mei 1960.
ROTTERDAM

Nationale Filatelistische Tentoonstelling; 49

ste

Filatelistendag 1961

Dienstorder No H.139 van 23 maart 1961: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van een Nationale Filatelistische Tentoonstelling zal van 7 t/m 9 april a.s. in de
Glazen Zaal van het Ahoy-gebouw te Rotterdam een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. Tijdens deze tentoonstelling zal op 8 april a.s. de 49e Nederlandse Filatelistendag worden gehouden.
2. De op 7 april a.s. in het tijdelijk bijpostkantoor aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken, alsmede de op 9 april in de te plaatsen brievenbus in de Glazen Zaal van het Ahoygebouw ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel met het
randschrift "Nationale Filatelistische Tentoonstelling - Rotterdam '61 - 7 t/m 9 april 1961" worden
voorzien.
De op 8 april in het tijdelijk bijpostkantoor aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken en in de te plaatsen brievenbus ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een
bijzonder rubberstempel met het randschrift “49e Nederlandse Filatelistendag - Rotterdam 8 april
1961" worden voorzien.
3. Voor de op 7 april a:s. aan te nemen aan te tekenen stukken zullen nummerstroken met de bijzondere opdruk "Nationale Filatelistische Tentoonstelling", voor die aan te nemen op 8 april a.s. nummerstroken met de bijzondere opdruk “49e Nederlandse Filatelistendag" worden gebruikt.
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Tevens werd dagtekeningstempel ROTTERDAM 14 gebruikt.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.
TBBS 0897
VDW 609

Stempel "Nationale Filatelistische Tentoonstelling", afdruk in zwart

Gebruiksdata vrijdag 7 april 1961 en zondag 9 april 1961.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.
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TBBS 0898
VDW 610

ste

Stempel “49

Nederlandse Filatelistendag", afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 8 april 1961.
ROTTERDAM

Jeugdland 1961

Dienstorder No H.325 van 29 juni 1961: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor / gelegenheidsstempel.
1. In de periode van 15 juli t/m 12 augustus 1961 zal in de Energiehal te Rotterdam een "Jeugdland
1961" voor kinderen worden ingericht. Gedurende genoemd tijdvak zal in deze hal een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
De in dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
2. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.
Tevens werd dagtekeningstempel ROTTERDAM 14 gebruikt.
TBBS 0899
VDW 617

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 15 juli 1961 tot en met zaterdag 12 augustus 1961.

ROTTERDAM Tentoonstelling “Kopen en Knopen” 1962
Dienstorder No H.271 van 24 mei 1962: Gelegenheidsstempel.
1. Van 4 juni t.e.m. 31 augustus a.s. zal in het Bouwcentrum te Rotterdam een tentoonstelling "KOPEN EN KNOPEN" worden gehouden.
2. Ter gelegenheid hiervan zal in het Bouwcentrum een brievenbus worden geplaatst. De in deze
brievenbus ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden
voorzien.
Tevens werden de dagtekeningstempels ROTTERDAM C.S. 5 en ROTTERDAM C.S. 8 gebruikt.

679

TBBS 0900
VDW 641

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 4 juni 1962 tot en met vrijdag 31 augustus 1962.
ROTTERDAM

Jeugdland 1962

Dienstorder No H.347 van 5 juli 1962: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van "Jeugdland 1962" te Rotterdam zal van 21 juli t.e.m. 18 augustus a.s. in de
Energiehal te Rotterdam een brievenbus worden geplaatst.
2. De in deze brievenbussen ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder
stempel worden voorzien.
TBBS 0901
VDW 648

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 21 juli 1962 tot en met vrijdag 17 augustus 1962 (zie Dienstorder
H.394).
ROTTERDAM Landdag Shell Junior Club 1962
Dienstorder No H.394 van 2 augustus 1962: Gelegenheidsstempel.
1. Op 18 augustus a.s. zal in de Ahoy-hallen te Rotterdam door de Shell Junior Club een landdag
worden gehouden.
2. In verband daarmede zullen de stukken, welke op 18 augustus a.s. worden ter post bezorgd in de
van 21 juli t.e.m. 18 augustus a.s. in de Energiehal te Rotterdam ter gelegenheid van Jeugdland
1962 geplaatste brievenbus, niet van een afdruk van het in do. 347/1962 bedoelde bijzondere
stempel worden voorzien doch van een afdruk van een bijzonder stempel dat betrekking heeft op
de in punt 1 bedoelde landdag.
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TBBS 0902v
TBBS 0902z
VDW 651

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zondag 18 augustus 1962.
ROTTERDAM Jeugd festival Rotterdam 1963
Dienstorder No H.220 van 3 mei 1963: Gelegenheidsstempel.
1. Van 14 t.e.m. 18 mei a.s. zal aan boord van het s.s. "Waterman", dat ligplaats zal hebben aan de
Parkkade te Rotterdam, het "Jeugd Festival Rotterdam" worden gehouden.
2. Ter gelegenheid daarvan zal aan boord van het s.s. "Waterman" een brievenbus worden geplaatst.
3. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het districtspostkantoor Rotterdam van
een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel ROTTERDAM 73 gebruikt.
TBBS 0903
VDW 674

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 14 mei 1963 tot en met zaterdag 18 mei 1963.
ROTTERDAM Jeugdland 1963
Dienstorder No H.337 van 4 juli 1963: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van "Jeugdland 1963" te Rotterdam van 20 juli t.e.m. 23 augustus a.s. zal in de
Energiehal te een brievenbus worden geplaatst.
2. De in deze brievenbussen ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder
stempel worden voorzien.
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Tevens werd dagtekeningstempel ROTTERDAM 66 gebruikt.
TBBS 0904
VDW 682

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 20 juli 1963 tot en met vrijdag 23 augustus 1963.
ROTTERDAM Verkoop Rode Kruis postzegels 1963
Dienstorder No H.399 van 8 augustus 1963: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
1. Ter stimulering van de verkoop van de Rode-Kruispostzegels, welke van 20 augustus tot en met 30
september a.s. verkrijgbaar zullen worden gesteld, zal van 2 t.e.m. 7 september a.s. te Rotterdam
een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd, dat in het auto- PTT -kantoor zal worden gehuisvest.
2. In dit kantoor zullen uitsluitend Rode-Kruispostzegels worden verkocht.
3. Het auto- PTT -kantoor zal worden opgesteld in Rotterdam: op de verhoogde voetstraat van de
Coolsingel tegenover het kantoor van de Hollandsche Bank-Unie N. V.
4. De op het tijdelijke bijpostkantoor ter verzending aangeboden, uitsluitend met RodeKruispostzegeIs gefrankeerde, gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk
van een bijzonder stempel worden voorzien.
5. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.
Dienstorder No H.435 van 29 augustus 1963: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
In aansluiting op do. 399/1963 wordt medegedeeld, dat het auto- PTT -kantoor te Rotterdam niet zal
worden opgesteld op de in genoemde do. vermelde plaats doch op het parkeerterrein, dat is gelegen
aan de zuidzijde van de Van Oldenbarneveldtstraat, schuin tegenover de zuidelijke uitgang van de
Lijnbaan.
Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1, 2 en 3 gebruikt.
TBBS 0905
VDW 687

Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van maandag 2 september 1963 tot en met zaterdag 7 september 1963.
ROTTERDAM

Nationale tentoonstelling van postzegels met christelijke motieven 1963

Dienstorder No H.422 van 22 augustus 1963: Gelegenheidsstempel.
1. Van 6 t.e.m. 8 september a:s. zal in het gebouw Noordsingel 40 te Rotterdam een nationale tentoonstelling van postzegels met christelijke motieven worden gehouden.
2. Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd gebouw een brievenbus worden geplaatst.
3. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het districtspostkantoor Rotterdam van
een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel ROTTERDAM 73 gebruikt.
TBBS 0906
VDW 688

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 6 september 1963 tot en met zondag 8 september 1963.

ROTTERDAM Jeugdland 1964
Dienstorder No H.355 van 2 juli 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbussen en gebruik bijzonder
stempel ( Jeugdland).
1. Ter gelegenheid van JEUGDLAND '64 te Rotterdam zal van 20 juli t.e.m. 18 augustus a.s. in de
Energie-hal te Rotterdam tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2. De in deze brievenbus ter postbezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel
worden voorzien.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor Rotterdam. Het verdient aanbeveling op de omslag de aanduiding "BIJZONDERE
STEMPELING" te stellen.
Tevens werd dagtekeningstempel ROTTERDAM 66 gebruikt.
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TBBS 0907
VDW 712

Afdruk in blauwzwart

Gebruiksperiode van maandag 20 juli 1964 tot en met dinsdag 18 augustus 1964.

ROTTERDAM

Ruildag “Duitse Week” 1964

Dienstorder No H.489 van 10 september 1964: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor en gebruik bijzonder stempel.
1. Door de Rotterdamse Filatelistenvereniging zal in het kader van de Duitse Week, welke van 21
t.e.m. 26 september a.s. te Rotterdam zal worden gehouden, op 26 september a.s. in het Zalencentrum te Rotterdam een ruildag worden gehouden.
2. Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd gebouw een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
3. De op dit tijdelijk bijkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expressestukken zullen
van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.
4. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het
postdistrict Rotterdam. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE
STEMPELING RUILDAG DUITSE WEEK" te stellen.

Tevens werden o.a. de dagtekeningstempels ROTTERDAM 14, 58, 66 en 73 gebruikt.
TBBS 0908
VDW 724

Afdruk in blauwzwart
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Gebruiksdatum zaterdag 26 september 1964.
ROTTERDAM Bezoek eerste Amerikaanse atoomvrachtschip 1964
Dienstorder No H.516 van 24 september 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder stempel. (Savannah).
1. Van 30 september tot en met 6 oktober a.s. zal het eerste Amerikaanse atoomvrachtschip "N.S.
SAVANNAH" een bezoek brengen aan de Rotterdamse haven.
Bedoeld schip zal ligplaats nemen aan de Parkkade.
2. Ter gelegenheid daarvan zal op c.q. in de onmiddellijke nabijheid van het N.S. "SAVANNAH" een
brievenbus worden geplaatst.
3. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het districtspostkantoor Rotterdam van
een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
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
postdistrict Rotterdam. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE
STEMPELING N.S. SAVANNAH" te stellen.
Tevens werden de dagtekeningstempels ROTTERDAM 66 en ROTTERDAM 73 gebruikt.
TBBS 0909v
TBBS 0909z
VDW 727

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van woensdag 30 september 1964 tot en met dinsdag 6 oktober 1964.
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ROTTERDAM

Jeugdland 1965

Dienstorder No H.398 van 15 juli 1965: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel.
1. Van 26 juli t.e.m. 20 augustus a.s. zal in de Energie- en Ahoy-hal te Rotterdam het "JEUGDLAND
1965" worden gehouden.
2. Ter gelegenheid daarvan zal in de Energie-hal te Rotterdam tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
3. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het districtspostkantoor Rotterdam van
een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
4. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren volgens de aard en het gewicht daarvan te worden gefrankeerd. Zij behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden gesloten in een
GEFRANKEERDE omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het postdistrict Rotterdam.
Op de omslag behoort de aanduiding “BIJZONDERE STEMPELING JEUGDLAND 1965" te worden gesteld.
TBBS 0910
Afdruk in zwart
VDW 751

Gebruiksperiode van maandag 26 juli 1965 tot en met vrijdag 20 augustus 1965.
ROTTERDAM 9th Conference European Organization for Quality Control 1965
Dienstorder No H.447 van 19 augustus 1965: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder stempel.
1. Van 6 t.e.m. 9 september a.s. zal in het Bouwcentrum te Rotterdam de 9th Conference of the European Organization for Quality Control worden gehouden.
2. Ter gelegenheid daarvan zal in het Bouwcentrum te Rotterdam een tijdelijk postkantoor worden
gevestigd.
3. De op het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden gewone, aan te tekenen en expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel en van een afdruk van een stempel van
het districtspostkantoor Rotterdam worden voorzien.
4. Voor aan te tekenen stukken zullen geen nummerstroken met bijrondere opdruk worden gebruikt.
5. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren volgens de aard en het gewicht daarvan te worden gefrankeerd. Zij behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden gesloten in een
als brief gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor
Rotterdam. Op de omslag behoort de aanduiding "Bijzondere stempeling 9th Conference of the European Organization for Quality Control" te worden gesteld.
TBBS 0911
Afdruk in zwart
VDW 753

Gebruiksperiode van maandag 6 september 1965 tot en met donderdag 9 september 1965.
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ROTTERDAM

Tentoonstelling “300 Jaar Mariniers” 1965

Dienstorder No H.633 van 18 november 1965: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder stempel. (“300 Jaar Mariniers").
1. Van 10 december 1965 t.e.m. 31 januari 1966 zal in het Historisch Museum te Rotterdam de tentoonstelling “300 JAAR MARINIERS" worden gehouden.
2. Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd museum tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. De in
deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het districtspostkantoor Rotterdam van een
afdruk van een bijzonder stempel en van een dagtekeningstempel van genoemd kantoor worden
voorzien.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren volgens de aard en het gewicht daarvan te worden gefrankeerd. Zij behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden gesloten in een
als brief gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor
Rotterdam. Op de omslag behoort de aanduiding "Bijzondere stempeling tentoonstelling 300 jaar
Mariniers" te worden gesteld.
Tevens werden de dagtekeningstempels ROTTERDAM 62 en 66 gebruikt.
TBBS 0912v
TBBS 0912z
VDW 762

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 10 december 1965 tot en met maandag 31 januari 1966.

ROTTERDAM Verkoop ICEM-zegels 1966
Dienstorder No H.34 van 20 januari 1966: H. 34. Vestiging tijdelijke postkantoren, gelegenheidsstempels en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter stimulering van de verkoop van de ICEM-zegels (vgl do. 728/1965) zal in de hierna genoemde
plaatsen op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. De tijdelijke postkantoren zullen in het auto- PTT -kantoor worden gehuisvest:
Soestdijk
31 januari
Amsterdam
1 en 2 februari
Rotterdam
3 en 4 februari
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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 expressestukken zullen, indien deze uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Vluchtelingenvervoerpostzegel(s), van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. In alle bijzondere stempels is
het auto- PTT -kantoor afgebeeld en de tekst "POSTZEGELACTIE VLUCHTELINGENVERVOER"
opgenomen.
Bovendien is (voor elke plaats waar een tijdelijk postkantoor zal worden gevestigd afzonderlijk) de
naam van de plaats waar het tijdelijk postkantoor is gevestigd, gevolgd door de datum(s) van vestiging vermeld.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken worden gebruikt waarop, behalve de naam van
de plaats van vestiging van het tijdelijk postkantoor, de bijzondere tekst "POSTZEGELACTIE
VLUCHTELINGENVERVOER" is vermeld.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken -uitsluitend gefrankeerd met één of meer Vluchtelingenvervoerpostzegel(s) -behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden gesloten in
een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het betrokken kantoor (voor
Soestdijk echter aan de directeur van het postkantoor Soest). Het verdient aanbeveling op bedoelde omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING POSTZEGELACTIE VLUCHTELINGENVERVOER" te stellen.

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 2 en 3 gebruikt.
TBBS 0913
VDW 766

Afdruk in zwart

Gebruiksdata donderdag 3 februari 1966 en vrijdag 4 februari 1966.
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ROTTERDAM

Conventie Lions International 1966

Dienstorder No H.287 van 20 mei 1966: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel.
1. Op 4 juni a.s. houdt de Nederlandse organisatie van Lions International haar Conventie in gebouw
"De Doelen" te Rotterdam.
2. Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd gebouw tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. De in
deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het districtspostkantoor Rotterdam van een
afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd. Zij behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, door de afzenders
te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag welke is geadresseerd aan de directeur
van het districtspostkantoor Rotterdam. Op de omslag dient de aanduiding "Bijzondere stempeling
Lions Conventie" te worden gesteld.
TBBS 0914v
TBBS 0914z
VDW 795

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 4 juni 1966.

ROTTERDAM

Jeugdland 1966

Dienstorder No H.382 van 30 juni 1966: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel.
1. Van 18 juli t.e.m. 12 augustus a.s. zal in de Energiehal te Rotterdam "Jeugdland 1966" worden
gehouden.
2. Ter gelegenheid daarvan zal in vorenbedoelde hal tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. De in
deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het districtspostkantoor Rotterdam van een
afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel worden
voorzien.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd. Zij behoren -vergezeld van een desbetreffend verzoek -door de afzenders te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag welke is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor Rotterdam. Op de omslag dient de aanduiding "Bijzondere stempeling Jeugdland 1966" te worden gesteld.
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TBBS 0915
VDW 801

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 18 juli 1966 tot en met vrijdag 12 augustus 1966.

e

ROTTERDAM 14 Internationale Management Congress CIOS 1966
Dienstorder No H.475 van 1 september 1966: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder stempel.
1. Van 19 t.e.m. 23 september a..s. zal in het Congresgebouw "De Doelen" te Rotterdam, t.g.v. het
14e Internationale Management Congress van CIOS, een tijdelijk postkantoor worden gevestigd.
2. De in het tijdelijke postkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van het desbetreffende districtspostkantoor worden voorzien.
3. Degenen, die prijs stellen op het bezit van een afdruk van een der bijzondere stempels doch niet in
de gelegenheid zijn zich op het tijdelijke postkantoor te vervoegen, kunnen stukken ter stempeling
toezenden.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en
gewicht te zijn gefrankeerd.. Zij dienen door de afzenders te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor te Rotterdam.
Op de omslag behoort een duidelijke en in het oog lopende aanduiding BIJZONDERE STEMPELING CIOS te worden gesteld.
TBBS 0916
VDW 807

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 19 september 1966 tot en met vrijdag 23 september 1966.
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ROTTERDAM

e

Postzegeltentoonstelling “40 uitgifte Kinderpostzegels” 1966

Dienstorder No H.607 van 3 november 1966: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder stempel.
1. Op 15 november a.s. zal in het Rijnhotel te Rotterdam, ter gelegenheid van de aldaar te houden
postzegeltentoonstelling “40e uitgifte Kinderpostzegels", een tijdelijk postkantoor worden gevestigd.
2. De in dit tijdelijk postkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
3. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en
gewicht te zijn gefrankeerd. Zij dienen door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te
worden gesloten, die is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor Rotterdam.
Op de omslag behoort duidelijk en in het oog lopend de aanduiding "Bijzondere stempeling tentoonstelling 40e uitgifte Kinderpostzegels" te worden gesteld.
TBBS 0917
VDW 815

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum dinsdag 15 november 1966.
ROTTERDAM

e

40 jaar Rotterdamsche Philatelisten-vereeniging; 14 Europoort Ruilbeurs 1966

Dienstorder No H.624 van 10 november 1966: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder stempel.
1. Op 19 november a.s. zal in het Rijnhotel te Rotterdam ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van
de Rotterdamsche Philatelisten-vereeniging en de op die dag te houden 14e Europoort Ruilbeurs,
een tijdelijk postkantoor worden gevestigd.
2. De in dit tijdelijk postkantoor ter verzending aangenomen gewone en expressestukken zullen van
een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
3. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en
gewicht te zijn gefrankeerd. Zij dienen door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te
worden gesloten, die is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor Rotterdam.
Op de omslag behoort duidelijk en in het oog lopend de aanduiding "Bijzondere stempeling 40 jaar
Rotterdamsche Philatelisten-vereeniging/14e Europoort ruilbeurs" te worden gesteld.
TBBS 0918
VDW 817

Afdruk in zwart
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Gebruiksdatum zaterdag 19 november 1966.

ROTTERDAM

e

Verkoop 40 Uitgifte Kinderpostzegels 1966

Dienstorder No H.623 van 10 november 1966: Vestiging tijdelijke postkantoren en gebruik bijzondere stempels (Kinderpostzegels 1966).
1. Ter gelegenheid van de 40e uitgifte van de Kinderpostzegels zal in de hierna genoemde plaatsen
op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd:
Amsterdam
15 t.e.m. 18 november
Haarlem
21 november
Utrecht
22 november
Leeuwarden
24 november
Groningen
25 november
Assen
28 november
Zwolle
29 november
Arnhem
1 december
's-Hertogenbosch 2 december
Maastricht
6 december
Middelburg
8 december
Rotterdam
12 en 13 december
’s-Gravenhage
14 en 15 december
Voor de huisvesting van de tijdelijke postkantoren zal het auto- PTT -kantoor worden ingezet.
2. De op de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken zullen, INDIEN DEZE STUKKEN UITSLUITEND ZIJN GEFRANKEERD MET EEN OF
MEER KINDERPOSTZEGELS 1966, van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
In alle bijzondere stempels is het auto- PTT -kantoor afgebeeld en de tekst “40 X KINDERZEGELS" opgenomen. Bovendien is (voor elke plaats waar een tijdelijk postkantoor zal worden gevestigd afzonderlijk) de plaatsnaam en de datum(s) van vestiging vermeld.
3. Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk "AUTOPOSTKANTOOR" worden gebruikt.
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en
gewicht te zijn gefrankeerd. Frankering mag in dit geval uitsluitend geschieden door middel van
Kinderpostzegels 1966.
De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten,
die is geadresseerd aan de directeur van het betrokken kantoor.
Toezending dient te geschieden aan elk kantoor afzonderlijk. Op de omslag behoort duidelijk en in
het oog lopend de aanduiding "Bijzondere stempeling 40 X Kinderzegels" te worden gesteld.
Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 2 gebruikt.
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TBBS 0919
VDW 828

Afdruk in zwart

Gebruiksdata maandag 12 december 1966 en dinsdag 13 december 1966.
ROTTERDAM Jeugdland 1967
Dienstorder No H.338 van 22 juni 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel.
1. Van 1 t.e.m. 28 juli a.s. zal in de Energiehal te Rotterdam t.g.v. "Jeugdland 1967”, tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2. De in vorenbedoelde brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het postkantoor Rotterdam,
worden voorzien van een afdruk van een bijzondere stempel.
3. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse frankeerzegels.
De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden toegezonden aan de directeur van het genoemde postkantoor. Op de omslag dient duidelijk te worden
vermeld "Bijzondere stempeling “JEUGDLAND".
Tevens werd dagtekeningstempel ROTTERDAM 72 gebruikt.
TBBS 0920v
TBBS 0920z
VDW 853

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 1 juli 1967 tot en met vrijdag 28 juli 1967.
ROTTERDAM Verkoop Rode Kruis postzegels 1967
Dienstorder No H.399 van 20 juli 1967: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik bijzondere
stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter stimulering van de verkoop van de Rode Kruis postzegels (vgl do. 314/1967) zal in de hierna
genoemde plaatsen gedurende het daarachter vermelde tijdvak een tijdelijk postkantoor worden
gevestigd:
's-Gravenhage
8 t.e.m. 11 augustus
Amsterdam
14 t.e.m. 18 augustus
Haarlem
21 t.e.m. 25 augustus
Rotterdam
28 augustus t.e.m. 1 september
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Utrecht
4 t.e.m. 8 september.
Voor de huisvesting van de tijdelijke postkantoren zal het Autopostkantoor worden gebezigd.
2. De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken zullen, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Rode Kruis
postzegels 1967, worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een
afdruk van een dagtekeningstempel van het Autopostkantoor.
3. Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk AUTO POSTKANTOOR worden gebruikt.
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd met uitsluitend Rode Kruis-postzegels 1967. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1 genoemde postkantoren.
Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld "Bijzondere stempeling Rode Kruis postzegels".
Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 2 gebruikt.
TBBS 0921
VDW 859

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 28 augustus 1967 tot en met vrijdag 1 september 1967.

ROTTERDAM

Verkoop Kinderpostzegels 1967

Dienstorder No H.651 van 16 november 1967: H. 651. Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik
bijzondere stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter stimulering van de verkoop van de Kinderpostzegels 1967 (vgl do. 519/1967) zal in de hierna
genoemde plaatsen, gedurende het daarachter vermelde tijdvak een tijdelijk postkantoor worden
gevestigd:
Amsterdam
28 t.e.m. 30 november;
's-Gravenhage
4 t.e.m. 6 december;
Utrecht
7 en 8 december;
Arnhem
11 en 12 december;
Haarlem
13 t.e.m. 15 december;
Rotterdam
18 en 19 december;
Eindhoven
20 en 21 december.
Voor de huisvesting van de tijdelijke postkantoren zal het Autopostkantoor worden ingezet.
2. De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken zullen, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Kinderpostzegels 1967, worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk
van een dagtekeningstempel van het Autopostkantoor.
3. Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk AUTOPOSTKANTOOR gebruikt.
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4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd met uitsluitend Kinderpostzegels 1967. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1 genoemde postkantoren.
Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling Kinderpostzegels 1967"
Toezending dient te geschieden aan elk kantoor afzonderlijk.
5. Voor zover nodig wordt nog opgemerkt dat bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van
de ter stempeling toegezonden stukken niet is geoorloofd.
Tevens werd dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 1 gebruikt.
TBBS 0922
VDW 882

Afdruk in zwart

Gebruiksdata maandag 18 december 1967 en dinsdag 19 december 1967.

ROTTERDAM

de

7 Nationale Jeugdpostzegeltentoonstelling / Klankbord Nederlandse Jeugdfilatelie 1968
Dienstorder No H.114 van 22 februari 1968: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder
stempel.
1. Ter gelegenheid van de “7e Nationale Jeugdpostzegeltentoonstelling en Klankbord Nederlandse
Jeugdfilatelie" zal op 8 en 9 maart a.s. in het Groothandelsgebouw te Rotterdam een tijdelijk postkantoor worden gevestigd.
2. De in dit tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken, uiteraard gefrankeerd met geldige Nederlandse frankeerzegels, worden voorzien van een
afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van Rotterdam.
Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken van het districtspostkantoor Rotterdam worden gebezigd.
3. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het districtspostkantoor Rotterdam.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz. ) en gewicht -voldoende- te zijn gefrankeerd
met geldige Nederlandse frankeerzegels die op de adreszijde moeten zijn aangebracht;
c. te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag waarop duidelijk is vermeld "Bijzondere stempeling KLANKBORD NEDERLANDSE JEUGDFILATELIE".
4. Voor zover nodig wordt opgemerkt dat bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van de
ter stempeling toegezonden stukken niet is geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van
de onderwerpelijke stempel, aan de geadresseerden toegezonden.
Gebruik van dienstomslagen, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden.
Tevens werd dagtekeningstempel ROTTERDAM 72 gebruikt.
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TBBS 0923
VDW 886

Afdruk in zwart

Gebruiksdata vrijdag 8 maart 1968 en zaterdag 9 maart 1968.

ROTTERDAM Jeugdland 1968
Dienstorder No H.327 van 6 juni 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel.
1. Van 29 juni t.e.m. 26 juli a.s. zal, i. v .m. Jeugdland 1968, in de Energiehal te Rotterdam tijdelijk
een brievenbus worden geplaatst.
3. De in vorenbedoelde brievenbus ter post bezorgde, niet-aangetekende, stukken -welke dienen te
zijn geadresseerd en te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -zullen op het postkantoor Rotterdam worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een
afdruk van een dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor.
4. Desgewenst kunnen, niet-aangetekende, stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het districtspostkantoor Rotterdam.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk) en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere
stempeling JEUGDLAND.
5. Bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, op de geëigende wijze aan de geadresseerden toegezonden.
Gebruik van dienstomslagen, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden.
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TBBS 0924v
TBBS 0294z
VDW 903

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 29 juni 1968 tot en met vrijdag 26 juli 1968.

ROTTERDAM

Dag van de Postzegel 1968

Dienstorder No H.528 van 26 september 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder stempel.
1. Ter gelegenheid van de "Dag van de Postzegel 1968" zal op 12 oktober a.s. te Rotterdam in het
Groothandelsgebouw 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 Rotterdam voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De stukken zullen tevens worden voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel van het desbetreffend
postkantoor.
3. Desgewenst kunnen niet-aangetekende stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het postkantoor Rotterdam.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige
Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere
stempeling "Dag van de Postzegel".
4. Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, op de geëigende wijze aan de geadresseerden toegezonden.
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.
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TBBS 0925
VDW 912b

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 12 oktober 1968.
ROTTERDAM

20 jaar I.V. Philatelica afdeling Rotterdam 1968

Dienstorder No H.573 van 17 oktober 1968: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de I.V. "Philatelica", afdeling Rotterdam, wordt op 9
november a..s. in het Hilton-hotel te Rotterdam, tijdelijk een postkantoor gevestigd, terwijl op 8 en
10 november a.s. aldaar tijdelijk een brievenbus wordt geplaatst.
2. De in het tijdelijke postkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De stukken zullen
voorts worden voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel van genoemd districtspostkantoor. De op 8 en 10 november a.s. in de tijdelijke brievenbus te Rotterdam geposte, nietaangetekende stukken worden voorzien van een afdruk van de desbetreffende bijzondere stempel
en van een afdruk van een dagtekeningstempel van het districtspostkantoor Rotterdam.
3. Voor de in het tijdelijk postkantoor te Rotterdam ter post bezorgde stukken zullen nummerstroken
met de bijzondere opdruk “20 jaar I. V. Philatelica" worden gebezigd.
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het districtspostkantoor Rotterdam.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige
Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere
stempeling 20 jaar I. V. Philatelica.
6. Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, aan de geadresseerden toegezonden.
Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.
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Tevens werden de dagtekeningstempels ROTTERDAM 58 en 72 gebruikt.
TBBS 0926
VDW 916

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode vrijdag 8 november 1968 tot en met zondag 10 november 1968.
ROTTERDAM

Verkoop Kinderpostzegel 1968

Dienstorder No H.607 van 31 oktober 1968: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik bijzondere stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter stimulering van de verkoop van de Kinderpostzegels 1968 (vgl do. 510/1968) zal in de hierna
vermelde plaatsen, op de daarachter vermelde datum(s), een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, gehuisvest in het Autopostkantoor.
Amsterdam
12 t.e.m. 14 november
Haarlem
15 november
Leeuwarden
18 november
Groningen
19 november
Assen
20 november
Zwolle
21 november
Deventer
22 november
Arnhem
25 november
Nijmegen
26 november
's-Hertogenbosch 27 november
Eindhoven
28 en 29 november
Maastricht
2 december
Roermond
3 december
Hilversum
9 december
Utrecht
10 december
Breda
11 december
Middelburg
12 december
Rotterdam
16 en 17 december
's-Gravenhage
18 en 19 december
Leiden
20 december
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2. De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken worden, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Kinderpostzegels 1968, voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De in het tijdelijk postkantoor te Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en 's-Gravenhage ter post bezorgde stukken zullen tevens worden voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel Autopostkantoor.
3. Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk AUTOPOSTKANTOOR gebezigd.
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1
genoemde postkantoren.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk) en gewicht te zijn gefrankeerd met uitsluitend Kinderpostzegels 1968, die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere
stempeling Autopostkantoor/Kinderpostzegels 1968.
Toezending dient te geschieden aan elk postkantoor afzonderlijk (zie punt 1 hier voren).
5. Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel aan de geadresseerden toegezonden.
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.
Tevens werd dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 1 gebruikt.
TBBS 0927
VDW 937

Afdruk in zwart

Gebruiksdata maandag 16 december 1968 en dinsdag 17 december 1968.
ROTTERDAM

e

23 Congres “International Fiscal Association” (IFA 69)

Dienstorder No H.490 van 21 augustus 1969: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder poststempel.
1. Ter gelegenheid van het 23e Congres van de "International Fiscal Association" (IFA 69) zal van 8
t.e.m. 12 september a.s. in "De Doelen" te Rotterdam een tijdelijk postkantoor worden gevestigd.
2. De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen
worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel alsmede van een afdruk van een
dagtekeningstempel van Rotterdam.
3. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het postkantoor Rotterdam.
4. 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 envelop/omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld:
Bijzondere stempeling IFA 69.
5. Bijvoeging van een retouromslag, voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken, is
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, aan de geadresseerden toegezonden. Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te
zenden stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.
Tevens werd dagtekeningstempel ROTTERDAM 72 gebruikt.
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TBBS 0928
VDW 954

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 8 september 1969 tot en met vrijdag 12 september 1969.
ROTTERDAM

Dag van de Postzegel 1969

Dienstorder No H.565bis van 25 september 1969: Gebruik bijzondere poststempel "Dag van de
Postzegel 1969".
1. Ter gelegenheid van de "Dag van de Postzegel 1969" zal op 11 oktober a.s. tijdelijk een brievenbus worden geplaatst te:
Amsterdam
in het Van Nispenhuis, Stadhouderskade 45;
Apeldoorn
in de Orpheus Schouwburg, Churchillplein 1;
Assen
in het Wilco-centrum, Rembrandtlaan 9a;
Enschede
in restaurant Het Volkspark,Parkweg;
Haarlem
in de aula van de A. H. Gerhardschool, Zijlvest 25a;
Kerkrade
in de Roda-hal, Europaplein;
Leeuwarden
in achterzaal De Klanderij,Zuiderplein 33;
Middelburg
in restaurant De Brasserie, Langedelft 10;
Rotterdam
in het districtspostkantoor, Coolsingel;
Utrecht
in de Hojelkazeme, Croeselaan 96.
2. De in bedoelde brievenbussen ter postbezorgde poststukken, welke moeten zijn geadresseerd en
voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels zullen door middel van een zogenoemde degelpers worden voorzien van een afdruk van een bijzondere poststempel alsmede van
een afdruk van een dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor. Van deze stukken
kan geen aantekening worden verkregen.
In verband met de machinale stempeling moet de frankering van deze stukken geschieden in de
rechterbovenhoek van de adreszijde," hiervoor staat een rechthoekig vlak van maximum 12 cm
breedte en 5 cm hoogte ter beschikking, gemeten vanuit de rechterbovenhoek van het poststuk.
3. In de bijzondere poststempel wordt een afbeelding opgenomen van het "Paalhuis" te Amsterdam;
de tekst luidt: Dag van de Postzegel 1969. Deze bijzondere poststempel is voor alle plaatsen identiek.
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1
genoemde postkantoren.
5. De ter stempeling toe te zenden stukken, die aan de in punt 2 hier voren genoemde voorwaarden
moeten voldoen, behoren in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht
aan de directeur van de in punt 1 vermelde postkantoren; op de omslag moet duidelijk worden
vermeld: BIJZONDERE STEMPELING DAG VAN DE POSTZEGEL.
Toezending behoort uiteraard te geschieden aan elk postkantoor afzonderlijk.
6. Poststukken die niet aan de hier voren omschreven wijze en plaats van de frankering voldoen kunnen niet met de degelpers worden gestempeld. Deze stukken worden gestempeld met een normale dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor en daarna aan de geadresseerde(n)
doorgezonden; dit geldt zowel voor de toegezonden stukken als voor die welke in de tijdelijke brievenbus zijn gepost.
7. Bijvoeging van een retouromslag/retourverpakking, voor terugzending van gestempelde stukken is
niet geoorloofd; het gebruik van DIENSTOMSLAGEN zowel voor ter stempeling toe te zenden
stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.
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TBBS 0929
VDW 961i

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 11 oktober 1969.
ROTTERDAM

Congres 'Citizen and City in the year 2000' 1970

Dienstorder No H.261 van 1 mei 1970: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder
poststempel.
1. Ter gelegenheid van het congres 'Citizen and City in the year 2000' zal van 25 t.e.m. 30 mei a.s. in
'de Doelen' te Rotterdam een bijzonder poststempel worden gebruikt. De desbetreffende poststukken worden voorzien van een afdruk van het bijzonder poststempel met daarnaast een afdruk van
een dagtekeningstempel van Rotterdam.
2. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het postkantoor ROTTERDAM.
7. De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten; op de envelop/omslag moet
duidelijk worden vermeld:
Bijzondere stempeling CITIZEN AND CITY IN THE YEAR 2000.
Bijsluiting van een afzonderlijk verzoek dient achterwege te blijven.
8. 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 vermelde 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
stukken als voor terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.
TBBS 0930
VDW 973

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 25 mei 1970 tot en met zaterdag 30 mei 1970.
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ROTTERDAM

10th International Study Week in Traffic and Safety Engineering 1970

Dienstorder No H.451 van 13 augustus 1970: Gebruik bijzondere poststempel.
1 In verband met de 10th International Study Week in Traffic and Safety Engineering, zal in het
postkantoor Rotterdam-de Doelen, van 7 t.e.m. 11 september a.s., een bijzonder poststempel worden gebruikt.
De in het postkantoor, tijdens dit congres, ter post bezorgde poststukken worden voorzien van een
afdruk van de desbetreffende bijzondere poststempel en daarnaast van een afdruk van een dagtekeningstempel van het postkantoor.
2 Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het
postkantoor Rotterdam.
3 De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren :
a. te zijn geadresseerd ;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten waarop duidelijk moet worden
vermeld : Bijzondere stempeling 10TH INTERNATIONAL STUDY WEEK.
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 terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden.
TBBS 0931
VDW 983

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 7 september 1970 tot en met vrijdag 11 september 1970.
ROTTERDAM

Nationale Postzegeltentoonstelling / 59

ste

Filatelistendag 1971

Dienstorder No H.287 van 26 mei 1971: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzondere
poststempels.
1 Van 10 t.e.m. 13 juni. a.s. wordt in het Ahoy-complex te Rotterdam de Nationale Postzegeltentoonstelling gehouden. Ter gelegenheid daarvan zal van 10 t.e.m. 12 juni a.s. in genoemd complex een
tijdelijk postkantoor worden gevestigd. Voorts zal van 10 t.e.m. 13 juni a.s. in de tentoonstellingsruimte tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2 De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van Rotterdam.
De in de tijdelijke brievenbus geposte stukken worden eveneens voorzien van een afdruk van
voornoemde bijzondere poststempel en van de dagtekeningstempel van Rotterdam. Van deze
laatste stukken kan echter geen aantekening worden verlangd.
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3 Voorts wordt in genoemd postkantoor, echter alleen op 12 juni 1971, een afzonderlijke bijzondere
poststempel gebruikt i.v.m. de 59e Filatelistendag.
4 De beide bijzondere poststempels mogen niet gezamenlijk op één poststuk worden aangebracht.
5 Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het
postkantoor ROTTERDAM.
6 De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, waarop duidelijk moet
worden vermeld:
voor Rotterdam (punt 2): Bijzondere stempeling NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING;
voor Rotterdam (punt 3): Bijzondere stempeling 59e FILATELISTENDAG.
Toezending moet geschieden voor elk soort bijzondere poststempel afzonderlijk; bijsluiting van een
verzoek moet achterwege blijven.
7 De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de
verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden teruggezonden onder verwijzing naar het vermelde 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.
Tevens werd o.a. de dagtekeningstempels ROTTERDAM 65 en 72 gebruikt.
TBBS 0932
VDW 997

Stempel ‘Nationale Postzegeltentoonstelling’; afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 10 juni 1971 tot en met zondag 13 juni 1971.
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TBBS 0933
VDW 998

e

Stempel ‘59 Filatelistendag’; afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 12 juni 1971.
ROTTERDAM

First International Congress on Construction Communications 1972

Dienstorder No H.515 van 5 september 1972: Gebruik bijzonder poststempel.
1 De ter gelegenheid van het 'First International Congress on Construction Communications', van 25
t.e.m. 28 september a.s. in het postkantoor Rotterdam-De Doelen ter post bezorgde stukken worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van een
dagtekeningstempel van bedoeld postkantoor.
2 Desgewenst kunnen poststukken worden toegezonden aan de directeur van het postkantoor ROTTERDAM.
3 De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere stempeling FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON CONSTRUCTION
COMMUNICATIONS.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven.
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 verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder.
Bijvoeging van een retourenvelop, voor terugzending van gestempelde poststukken, is niet geoorloofd.
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden.
Dienstorder No H.525 van 12 september 1972: Gebruik bijzonder poststempel (rectificatie do. H.
515/1972).
1 Het gebruik van de bijzondere poststempel ter gelegenheid van het 'First International Congress on
Construction' te Rotterdam gaat niet door.
2 Reeds ter stempeling toegezonden poststukken worden geretourneerd.
ROTTERDAM 25 jaar Afdeling Filatelie Personeelsvereniging RVS 1973
Dienstorder No H.196 van 10 april 1973: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
poststempel.
1 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afdeling filatelie van de personeelsvereniging
RVS zal in de lunchzaal van het RVS-gebouw, Westerstraat 3, Rotterdam, van 27 t.e.m. 30 april
a.s. tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2 De in die brievenbus ter post bezorgde correspondentie -geadresseerd en voldoende gefrankeerd
met geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Rotterdam (niet in de tentoonstellingsruimte) voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk
van een dagtekeningstempel van Rotterdam.
3 Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het
postkantoor ROTTERDAM.
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De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur
van het postkantoor Rotterdam; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling 25 JAAR AFDELING FILATELIE PERSONEELSVERENIGING RVS.
Bijsluiting van een apart verzoek moet beslist achterwege blijven.
4 De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de
verzamelenvelop/-verpakking niet c.q. onvoldoende is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden teruggezonden onder verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van gestempelde poststukken is niet geoorloofd. Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan, is
uitdrukkelijk verboden.
TBBS 0934
VDW 1029

Afdruk in blauwzwart

Gebruiksperiode van vrijdag 27 april 1973 tot en met maandag 30 april 1973.
ROTTERDAM

25-jarig bestaan van de afdeling Rotterdam van de Internationale Vereniging
'Philatelica' 1973
Dienstorder No H.235 van 1 mei 1973: Vestiging tijdelijk postkantoor, tijdelijke plaatsing brievenbus, gebruik bijzonder poststempel en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afdeling Rotterdam van de Internationale Vereniging 'Philatelica' zal op 17, 18 en 19 mei a.s. in hotel Hilton te Rotterdam tijdelijk een postkantoor
worden gevestigd. Voorts wordt van 17 t.e.m. 20 mei a.s. in de tentoonstellingsruimte tijdelijk een
brievenbus geplaatst.
2 De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden poststukken, alsmede de in de tijdelijke
brievenbus geposte stukken worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel; daarnaast wordt tevens op de poststukken een afdruk van een dagtekeningstempel van Rotterdam
aangebracht. De poststukken moeten, uiteraard, voldoende zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels.
3 Voor aangetekend te verzenden poststukken worden nummerstroken met de opdruk 'Rotterdam 25
jaar I. V. Philatelica' gebruikt.
4 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;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur
van het postkantoor Rotterdam; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling 25 JAAR I.V. PHILATELICA.
Bijsluiting van een apart verzoek moet beslist achterwege blijven.
5 De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de
verzamelenvelop/-verpakking niet c.q. onvoldoende is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden teruggezonden onder verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder.
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van gestempelde poststukken is niet geoorloofd.
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Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden.

Tevens werden onder andere de dagtekeningstempels ROTTERDAM 64, ROTTERDAM 72 en ROTTERDAM 77 gebruikt. Afdrukken van het dagtekeningstempel zijn bekend met de datum 21 mei 1973.
TBBS 0935
VDW 1032

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 17 mei 1973 tot en met zondag 20 mei 1973.
ROTTERDAM Second World Congress on Ultrasonics in Medicine 1973
Dienstorder No H.262 van 15 mei 1973: Gebruik bijzonder poststempel.
1 Ter gelegenheid van het 'Second World Congress on Ultrasonics in Medicine' zal van 4 t.e.m. 8
juni a.s. in het postkantoor Rotterdam-De Doelen een bijzonder poststempel worden gebruikt.
2 De in vorengenoemd tijdvak in bedoeld postkantoor ter post bezorgde stukken worden voorzien
van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van een dagtekeningstempel van het postkantoor Rotterdam-De Doelen.
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;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur
van het postkantoor Rotterdam; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling WORLD CONGRESS ULTRASONICS IN MEDICINE.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de stempeling.
4 De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de
verzamelenvelop/-verpakking niet c.q. onvoldoende is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden teruggezonden onder verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder.
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Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van gestempelde poststukken is niet geoorloofd.
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden.
TBBS 0936
VDW 1033

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 4 juni 1973 tot en met vrijdag 8 juni 1973.

ROTTERDAM

e

6 Wereldkampioenschappen moderne ritmische gymnastiek 1973

Dienstorder No H.571 van 30 oktober 1973: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
poststempel.
1 Ter gelegenheid van de '6e Wereldkampioenschappen moderne ritmische gymnastiek' zal van 15
t.e.m. 18 november a.s. in het sportpaleis Ahoy' te Rotterdam 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 (niet in het sportpaleis Ahoy')
voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel; daarnaast wordt voorts een afdruk van
een dagtekeningstempel van Rotterdam aangebracht.
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;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht aan de directeur van
het postkantoor Rotterdam. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling 6e WERELDKAMPIOENSCHAPPEN MODERNE RITMISCHE GYMNASTIEK.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de stempeling.
4 Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q.
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender(s) teruggezonden onder verwijzing
naar het vermelde in deze dienstorder.
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van gestempelde poststukken is niet geoorloofd.
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden.
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TBBS 0937
VDW 1052

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 15 november 1973 tot en met zondag 18 november 1973.

ROZENDAAL
Provincie Gelderland
ROZENDAAL Postzegeltentoonstelling 1964
Dienstorder No H.504 van 17 september 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder stempel.
1. Ter gelegenheid van het hierna vermelde evenement zal tijdelijk een brievenbus worden geplaatst
op een door de afdeling Velp van de Gelderse Filatelisten-vereniging "De Globe" op 10 en 11 oktober a.s. in het Rhedens lyceum te Rozendaal Gld te houden postzegeltentoonstelling.
2. De in de tijdelijk te plaatsen brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het post- en telegraafkantoor Velp (Gld) 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 Velp Gld. Het verdient aanbeveling op de omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING" te stellen.
Tevens werd dagtekeningstempel VELP (Gld.) 1 gebruikt.
TBBS 0938
VDW 729

Afdruk in zwart

Gebruiksdata zaterdag 10 oktober 1964 en zondag 11 oktober 1964.
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