SCHEVENINGEN zie tevens ’s-GRAVENHAGE
Provincie Zuid-Holland
Een aantal stempels is in de dienstorders aangekondigd onder ‘Scheveningen’, doch in de
stempelafdrukken komt de naam ’s-Gravenhage of La Haye voor. Deze stempels zijn gerubriceerd onder ’s-Gravenhage.
De stempels, met inschrift SCHEVENINGEN in plaats van ’s-Gravenhage, zijn echter hieronder
opgenomen.

SCHEVENINGEN Nationale en Internationale Landbouwtentoonstelling 1913
s
Mededeeling No 3479 van 14 augustus 1913: Op het terrein van de Nationale en Internationale
Landbouwtentoonstelling, welke van 29 Augustus-15 September 1913 te Scheveningen wordt gehouden, wordt een tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor gevestigd. Dit bijkantoor zal, voor wat den postdienst betreft, alleen zijn opengesteld voor den verkoop van frankeerzegels en andere postwaarden
en, voor wat aangaat den telegraafdienst, uitsluitend voor de aanneming van telegrammen.
TBBS 0939
VDW 22

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 29 augustus 1913 tot en met maandag 15 september 1913.

SCHEVENINGEN

Haagsche Missietentoonstelling Hamat 1929

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van oktober 1929: Op de Haagsche
Missietentoonstelling, welke van 21 tot en met 29 September j.l. in het Kurhaus te Scheveningen werd
gehouden, kon men poststukken afgeven, welke dan op het bijkantoor Scheveningen-Kurhaus van
een specialen stempel werden voorzien. In een rechthoek, pl.m. 35X28 mm., staat 6-regelig:
SCHEVENINGEN
KURHAUS
21. SEP. 1929
HAAGSCHE MISSIETENTOONSTELLING
HAMAT
Op 21 September werd met violetten inkt, 23 September o.a. met zwarte inkt gestempeld.
Volgens een bericht in "De Maasbode" zouden alle stukken die gedurende de tentoonstellingsdagen
op het gewone bijkantoor Kurhaus gepost werden, een afdruk van den Hamat-stempel krijgen, doch
dit is gebleken niet waar te zijn. Ondergeteekende verzond 21 September aan den beheerder van het
bijkantoor Kurhaus een 40-tal brieven en kaarten voor diverse stempelverzamelaars bestemd, met
verzoek deze met den Hamat-stempel af te stempelen, doch ontving alles ongestempeld op 26 September van Postkantoor Haarlem terug met de mededeeling, dat de stempel "Hamat" slechts mocht
worden gebruikt voor de afstempeling van correspondentie, welke door bezoekers van de tentoonstelling aan leden van de Hamat-commissie voor dat doel wordt afgegeven.
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TBBS 0940v
TBBS 0940z
VDW 82

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 21 september 1929 tot en met zondag 29 september 1929.
SCHEVENINGEN

Vijfde Internationaal Congres van Landbouwindustrieën 1937

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1937: Ter gelegenheid van
het Ve Internationaal Technisch en Chemisch Congres van Landbouwindustrieën zal van 12 tot en
met 17 Juli a.s. in het Palace Hotel te Scheveningen een tijdelijk bijpostkantoor zijn gevestigd. De
correspondentie, welke in een aldaar te plaatsen brievenbus wordt bezorgd, zal van een afdruk van
een bijzonder stempel worden voorzien.
TBBS 0941
VDW 196

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van maandag 12 juli 1937 tot en met zaterdag 17 juli 1937.

SCHEVENINGEN CBPTT-Congres 1939
Mededeelingen No 19 van 10 mei 1939: Vestiging tijdelijke postinrichting.
Ter gelegenheid van het tweejaarlijksch openbaar congres van den Centralen Bond van Nederlandsch
Post-, Telegraaf. en Telefoonpersoneel zal op 22, 23 en 24 Mei a.s. in het Grand Hote] te Scheveningen een tijdelijke postinrichting zijn opengesteld, welke gelegenheid biedt tot aankoop van postzegels
en het verzenden van aangeteekende en expresse stukken. De aldaar ter post bezorgde correspondentie zal worden afgestempeld met een treinraderstempel met speciaal inschrift.
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Melding in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juni 1939: Wij danken den heer D. 0.
Kirchner voor toezending van dezen stempel, den z.g. blokstempel als in treinen in gebruik.
Bovenin: CBPTT-CONGRES, in het midden 22.V;39.X, onderin: SCHEVENINGEN. Op 23 resp. 24.
V.39 werd met IX gestempeld in plaats van XI resp. XII, een onbegrijpelijke fout van postbeambten.
TBBS 0942
VDW 230

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 22 mei 1939 tot en met woensdag 24 mei 1939.

SCHEVENINGEN CCIF-conferentie 1949
Dienstorder No H.178 van 23 maart 1949: Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van de CCIF-conferentie zal van 22 April t/m 12 Mei a.s. in het Kurhaus te Scheveningen een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd, waar zowel gewone als aangetekende stukken
ter post kunnen worden bezorgd.
2. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Dienstorder No H.214 van 6 april 1949: Gelegenheidsstempel.
Het in do. 178/1949 bedoelde tijdelijke bijkantoor ter gelegenheid van de CCIF-conferentie in het Kurhaus te Scheveningen zal worden gevestigd van 21 April t/m 12 Mei a.s.en niet, zoals in genoemde
do. is vermeld, van 22 April t/m 12 Mei a.s.
Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 29 gebruikt.
TBBS 0943
VDW 342

Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van donderdag 21 april 1949 tot en met donderdag 12 mei 1949.

SCHEVENINGEN

Congres IPTT 1953

Dienstorder No H.656bis van 19 augustus 1953: Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van het van 24 tot en met 28 Augustus a.s. te Scheveningen te houden Congres
van de "Internationale du Personnel des Postes, Télégraphes et Téléphones" (IPTT zal in het bijkantoor met beperkte dienstuitvoering Scheveningen-Kurhaus een bijzondere stempel worden gebruikt.
2. De in genoemd tijdvak aldaar ter post bezorgde gewone en aangetekende stukken zullen van één
of meer afdrukken van deze stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel SCHEVENINGEN KURHAUS 2 gebruikt.
Afdrukken met de datum 29 augustus 1953 van het dagtekeningstempel zijn bekend.
TBBS 0944b
TBBS 0944v
TBBS 0944z
VDW 437

Afdruk in blauw
Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 24 augustus 1953 tot en met vrijdag 28 augustus 1953.
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SCHEVENINGEN

Internationaal Congres van Narcotiseurs 1955

Mededeling: Op het van 5 tot en met 10 september 1955 te Scheveningen gehouden internationaal
congres van narcotiseurs werd in het tijdelijke postkantoor gebruik gemaakt van een bijzonder stempel.
Tevens werden de dagtekeningstempels SCHEVENINGEN KURHAUS 2 en SCHEVENINGENKURHAUS 4 gebruikt.
TBBS 0945
VDW 479

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 5 september 1955 tot en met zaterdag 10 september 1955.

SCHEVENINGEN

Jubileumcongres KABO 1959

Dienstorder No H.269 van 8 mei 1959: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van het jubileumcongres van de KABO zal op 13 mei a.s. in het Kurhaus-hotel te
Scheveningen een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De ter verzending aangeboden gewone-,
aangetekende- en expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden
voorzien. Voor de aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.
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TBBS 0946
VDW 561

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum woensdag 13 mei 1959.

SCHEVENINGEN

Second European Purchasing Conference 1960

Dienstorder No H.210 van 14 april 1960: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de “Second European Purchasing Conference” zal van 21 t/m 23 april a.s. in het
Kurhaus te Scheveningen een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De op dit bijpostkantoor ter
verzending aangenomen gewone-, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van een
bijzonder rubberstempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.
Tevens werden de dagtekeningstempels SCHEVENINGEN KURHAUS 2 en 3 gebruikt.

Proefafdrukken op gelinieerd papier
TBBS 0947
VDW 584

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

SCHIEDAM
Provincie Zuid-Holland
SCHIEDAM

1

ste

Dag de Luchtpost 1946

Op 23 oktober 1906 werd de eerste geslaagde motorvlucht in Europa uitgevoerd door Santos Dumont
met de Bagatelle.
de
Op 10 juni 1946 werd te Schiedam het 5 Luchtpostcongres gehouden van de B.Z.P.C.
Tevens werd dagtekeningstempel SCHIEDAM-VONDELLAAN 1 gebruikt.
TBBS 0948
VDW –

Afdruk in zwart

Datum van gebruik op maandag 10 juni 1946.

SCHIEDAM Postzegeltentoonstelling 1951
Dienstorder No H.835 van 7 november 1951: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling, welke door de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging te Rotterdam van 10 t/m 18 November a.s. in het Stedelijk Museum te Schiedam zal worden gehouden, zal op 17 November a.s. aldaar een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd.
2. In dit tijdelijk bijkantoor, waar o.a. gelegenheid zal worden gegeven tot het aanbieden van gewone
en aangetekende stukken, zal de ter post bezorgde correspondentie van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien.
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TBBS 0949
VDW 402

Afdruk in blauw

Datum van gebruik op zaterdag 17 november 1951.

SCHIPHOL (Amsterdam) zie LUCHTHAVEN SCHIPHOL
SCHOONHOVEN
Provincie Zuid-Holland
SCHOONHOVEN

Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1962

Dienstorder No H.151bis van 22 maart 1962: 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:
Weert
van 6 april tot en met 14 april;
Axel
van 19 april tot en met 23 april;
Oss
van 27 april tot en met 5 mei;
Schoonhoven
van 14 mei tot en met 18 mei;
Alkmaar
van 28 mei tot en met 2 juni;
Vlaardingen
van 8 juni tot en met 16 juni;
Zaandam
van 25 juni tot en met 30 juni;
Alphen aan de Rijn van 9 juli tot en met 14 juli.
2. De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt.
TBBS 0950
VDW 633d

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 14 mei 1962 tot en met vrijdag 18 mei 1962.
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SITTARD
Provincie Limburg
SITTARD

e

1 Limburgse Philatelistendag 1950

Dienstorder No H.718 van 4 oktober 1950: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de 1e Limburgse Philatelistendag te Sittard op 7 Oct a.s. zal op die dag aldaar een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd, waar zowel gewone als aangetekende stukken ter
verzending kunnen worden aangeboden.
2. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
TBBS 0951v
TBBS 0951z
VDW 381

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 7 oktober 1950.

SITTARD Internationale postzegel ruildag 1960
Dienstorder No H.290 van 2 juni 1960: Gelegenheidsstempel.
1. Op 12 juni as. zal in de Stadsschouwburg te Sittard een internationale postzegel ruildag worden
gehouden.
2. In de Stadsschouwburg zal een brievenbus worden geplaatst. De daarin gedeponeerde correspondentie zal van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.
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TBBS 0952
VDW 595

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zondag 12 juni 1960.
SITTARD

Internationale Ruildag Interpril 1967

Dienstorder No H.537 van 28 september 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder stempel.
1. Op 15 oktober a.s. zal door de Filatelistenvereniging "Sittard en Omstreken", als lid van Interphil,
een internationale ruildag worden georganiseerd. Ter gelegenheid daarvan zal in de Schouwburg
te Sittard tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het postkantoor Sittard worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel.
2. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd; uiteraard
niet geldige Nederlandse frankeerzegels. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief
gefrankeerde omslag te worden toegezonden aan de directeur van het genoemde postkantoor. Op
de omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling INTERNATIONALE RUILDAG
INTERPRIL".
TBBS 0953
VDW 871

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zondag 15 oktober 1967.
SITTARD

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 Sittard in de Stadsschouwburg, 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 Sittard 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 Sittard.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren:
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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.
Tevens werd dagtekeningstempel SITTARD 4 gebruikt.
TBBS 0954
VDW 912e

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 12 oktober 1968.

ste

SITTARD 62 Filatelistendag 1974
Dienstorder No H.231 van 1 mei 1974: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
poststempel.
1 In verband met de 62e Filatelistendag zal op 18 mei a.s. in de Stadsschouwburg te Sittard 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 Sittard (niet in de Stadsschouwburg)
voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel.
3 Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het
postkantoor SITTARD.
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 Sittard. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling 62e FILATELISTENDAG.
Bijsluiting van apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt enkel vertragend bij de stempeling.
4 Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar
het vermelde in deze dienstorder.
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde poststukken.
Zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan is gebruik
van dienstenveloppen uitdrukkelijk verboden.
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TBBS 0955
VDW 1057

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 18 mei 1974.

SNEEK
Provincie Friesland
SNEEK 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 0956
VDW 701f

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 5 juni 1964 tot en met zondag 10 juni 1964.
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SOESTDIJK
Provincie Utrecht
SOESTDIJK

Verkoop ICEM-zegels 1966

Dienstorder No H.34 van 20 januari 1966: H. 34. Vestiging tijdelijke postkantoren, gelegenheidsstempels en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter stimulering van de verkoop van de ICEM-zegels (vgl do. 728/1965) zal in de hierna genoemde
plaatsen op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. De tijdelijke postkantoren zullen in het auto- PTT -kantoor worden gehuisvest:
Soestdijk
31 januari
Amsterdam
1 en 2 februari
Rotterdam
3 en 4 februari
's-Gravenhage
7 en 8 februari
Utrecht
9 februari
Leeuwarden
10 februari
Groningen
11 februari
Assen
14 februari
Zwolle
15 februari
Enschede
16 februari
Arnhem
17 februari
Nijmegen
18 februari
Eindhoven
21 februari
Maastricht
22 februari
's-Hertogenbosch 23 februari
Tilburg
24 februari
Breda
25 februari
Middelburg
28 februari
2. De op de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken zullen, indien deze uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Vluchtelingenvervoerpostzegel(s), van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. In alle bijzondere stempels is
het auto- PTT -kantoor afgebeeld en de tekst "POSTZEGELACTIE VLUCHTELINGENVERVOER"
opgenomen.
Bovendien is (voor elke plaats waar een tijdelijk postkantoor zal worden gevestigd afzonderlijk) de
naam van de plaats waar het tijdelijk postkantoor is gevestigd, gevolgd door de datum(s) van vestiging vermeld.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken worden gebruikt waarop, behalve de naam van
de plaats van vestiging van het tijdelijk postkantoor, de bijzondere tekst "POSTZEGELACTIE
VLUCHTELINGENVERVOER" is vermeld.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken -uitsluitend gefrankeerd met één of meer Vluchtelingenvervoerpostzegel(s) -behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden gesloten in
een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het betrokken kantoor (voor
Soestdijk echter aan de directeur van het postkantoor Soest). Het verdient aanbeveling op bedoelde omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING POSTZEGELACTIE VLUCHTELINGENVERVOER" te stellen.
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TBBS 0957
VDW 764

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum maandag 31 januari 1966.

SOESTERBERG zie VLIEGBASIS SOESTERBERG
STEENBERGEN
Provincie Noord-Brabant
STEENBERGEN

Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 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.
TBBS 0958
VDW 611d

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 26 mei 1961 tot en met dinsdag 30 mei 1961.
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STEENWIJK
Provincie Overijssel
STEENWIJK

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.
TBBS 0959
VDW 669b

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 23 april 1963 tot en met dinsdag 30 april 1963.

STELLENDAM / OUDE TONGE
Provincie Zuid-Holland
STELLENDAM

Delta Expo Haringvliet 1972

Dienstorder No H.353 van 20 juni 1972: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
poststempel.
1 Ter gelegenheid van de Delta Expo Haringvliet te Oude Tonge (Dabbestraat) zal in de tentoonstellingsruimte op 1 juli a.s. tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2 De in die brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het postkantoor Middelharnis (dus niet in
de tentoonstellingsruimte) worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel. Van
deze poststukken kan geen aantekening worden verkregen.
3 Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het
postkantoor Middelharnis.
4 De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de poststukken moeten worden aangebracht;
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c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking, gericht aan de directeur van het postkantoor
Middelharnis, te worden gesloten; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld:
Bijzondere stempeling DELTA EXPO HARINGVLIET.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven.
5 De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de
verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden 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 0960
VDW 1016

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 1 juli 1972.

STOCKHOLM
Zweden
STOCKHOLM Tentoonstelling 'Stockholmia 74’ 1974
Dienstorder No H.445 van 10 september 1974: Gebruik bijzonder poststempel door Filatelistische Dienst PTT.
1 In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de 'Stockholmia 74' te Stockholm zal een bijzonder poststempel worden gebruikt van 21 t.e.m. 29 september a.s.
2 Deze poststempel wordt aangebracht op de uitsluitend met Nederlandse postzegels gefrankeerde
poststukken; daarnaast wordt tevens een afdruk aangebracht van de dagtekeningstempel 'Filatelistische Dienst PTT 's-Gravenhage'.
3 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de Filatelistische Dienst PTT,
Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage.
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. voldoende en uitsluitend te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de
adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking, gericht aan de Filatelistische Dienst PTT,
Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage, te worden gezonden. Op de envelop/verpakking moet
duidelijk vermeld worden: Bijzondere stempeling STOCKHOLMIA 74.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de stempeling.
4 Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar
het vermelde in deze dienstorder.
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde poststukken.
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowél voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan.
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Tevens werden de dagtekeningstempels ’s-GRAVENHAGE FILATELISTISCHE DIENST PTT 1 en 3
gebruikt.
TBBS 0961
VDW 1062

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 21 september 1974 tot en met zondag 29 september 1974.

SURHUISTERVEEN
Provincie Friesland
SURHUISTERVEEN

Tentoonstelling “Survento 25” 1961

Dienstorder No H.395 van 10 augustus 1961: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de tentoonstelling "Survento 25", welke van 8 t/m 16 september a.s. in Surhuisterveen zal worden gehouden, zal een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor worden
gevestigd.
2. De op het kantoor ter verzending aangenomen, gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
3. Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.
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TBBS 0962
VDW 623

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 8 september 1961 tot en met zaterdag 16 september 1961.

TERNEUZEN
Provincie Zeeland
TERNEUZEN

Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1958

Dienstorder No H.192bis van 17 april 1958: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor/ gelegenheidsstempel.
1. Van 25 april t/m 28 juni a.s. zal in de na genoemde plaatsen gedurende de daarachter vermelde
tijdvakken de leger- en luchtmachttentoonstelling "Paraat" worden gehouden:
Terneuzen
van 25 april t/m 3 mei,
Tiel
van 9 mei t/m 17 mei,
Venlo
van 23 mei t/m 31 mei,
Roermond
van 7 juni t/m 14 juni,
Deventer
van 20 juni t/m 28 juni.
2. Ter gelegenheid hiervan zal in genoemde plaatsen een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 23 gebruikt.
TBBS 0963
VDW 532a

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 25 april 1958 tot en met zaterdag 3 mei 1958.
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TIEL
Provincie Gelderland
TIEL

Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1958

Dienstorder No H.192bis van 17 april 1958: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor/ gelegenheidsstempel.
1. Van 25 april t/m 28 juni a.s. zal in de na genoemde plaatsen gedurende de daarachter vermelde
tijdvakken de leger- en luchtmachttentoonstelling "Paraat" worden gehouden:
Terneuzen van 25 april t/m 3 mei,
Tiel
van 9 mei t/m 17 mei,
Venlo
van 23 mei t/m 31 mei,
Roermond van 7 juni t/m 14 juni,
Deventer
van 20 juni t/m 28 juni.
2. Ter gelegenheid hiervan zal in genoemde plaatsen een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
Tevens werd het dagtekeningstempel VELDPOST 23 gebruikt.
TBBS 0964
VDW 532b

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 9 mei 1958 tot en met zaterdag 17 mei 1958.

TILBURG
Provincie Noord-Brabant
TILBURG

Tentoonstelling ‘Stad Tilburg’ 1909
s

Mededeeling No 3550 van 5 juli 1909: Op het terrein van de in deze maand te openen tentoonstelling “Stad Tilburg" te Tilburg wordt een tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor gevestigd.
Dit bijkantoor is, voor wat den telegraafdienst betreft, alleen opengesteld voor de aanbieding en verzending van telegrammen.
15 juli - 8 augustus 1909, Handels, nijverheids- en kunsttentoonstelling. De locatie was de 1e
Herstalse Dwarsstraat (tussen de Boomstraat en de Industriestraat). Albert Lejeune was de ontwerper
van de tentoonstelling. Hij begeleidde persoonlijk Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden. Verder is de
tentoonstelling bezocht door de ministers Mr. Th. Heemskerk (1852-1932), Mr. E.R.H. Regout (18631913), A.W.F. Idenburg (1861-1935), J. Wentholt (1851-1930) en Mr. A.P.L. Nelissen (1851-1921)
(Bron: Het Geheugen van Tilburg).
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TBBS 0965
VDW 9

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 15 juli 1909 tot en met maandag 16 augustus 1909.
TILBURG Internationale tentoonstelling 1913
s
Mededeeling No 2185 van 29 mei 1913: Op het terrein van de "Internationale tentoonstelling", welke
dit jaar te Tilburg zal worden gehouden, wordt van 16 Juni-18 Augustus een tijdelijk bijpost-, telegraaf-,
en telefoonkantoor gevestigd.
Voor wat den telegraafdienst betreft, zal dit bijkantoor zijn opengesteld voor aanbieding en aflevering
van telegrammen, met dien verstande, dat de bestelling alleen zal geschieden van berichten voor op
het tentoonstellingsterrein verblijf houdende geadresseerden.
De uren van openstelling zijn op werkdagen: 9 vm.-1 nm. en 2½ nm.-6 nm., en op Zondagen: 1-2 nm.
s
Mededeeling No 3596 van 21 augustus 1913: Het op het terrein van de “Internationale tentoonstelling” te Tilburg gevestigde tijdelijk bijkantoor blijft tot en met 1 September 1913 voor het publiek geopend.

Van 18 juni tot 18 augustus 1913 werd in Tilburg een "Internationale Tentoonstelling voor Nijverheid,
Handel en Kunst" gehouden op een terrein bij de Bosscheweg waar later het Sint-Elisabethziekenhuis
werd gebouwd. Op deze tentoonstelling was een tijdelijk bijkantoor. Daar werd een kortebalk typenraderstempel met Romeinse maandcijfers en met een diameter van 31 mm gebruikt, en de kleur was
zwart. Dit stempel is in mei 1913 verzonden naar het postkantoor Tilburg. Het stempel is gebruikt van
16 juni tot en met 1 september 1913. Behalve een tentoonstellingsenveloppe was er ook een speciaal
aantekenstrookje (Bron: T. de Klaver).
TBBS 0966
VDW 20

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 16 juni 1913 tot en met maandag 1 september 1913.
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TILBURG

Tentoonstelling van Handel en Industrie 1934

Mededeling in het juli nummer 1934 van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie: Tijdelijk
P.T.T.-kantoor op de Tilburgsche tentoonstelling. Tijdens de internationale tentoonstelling van handel
en industrie te Tilburg zal aldaar van 28 Juni tot en met 31 Juli een tijdelijk bijkantoor voor den post-,
telegraaf. en telefoondienst worden gevestigd. De correspondentie, welke op dit bijkantoor ter post
wordt bezorgd, zal van een afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien.
Het tentoonstellingsterrein was gelegen aan de Ringbaan Oost ter hoogte van de Enschotsestraat. Op
het attractieterrein was, zoals in 1909, de stad Venetië nagebootst. De gebouwen werden ontworpen
door architect Jan van der Valk. Om in deze crisistijd de aandacht te vestigen op de Tilburgse textielindustrie, was er een speciale 'textielcommissie' opgericht. Hierin hadden onder anderen zitting: mr.
B.J.M. van Spaendonck, secretaris van de Kamer van Koophandel en Fred. Mutsaerts, directeur van
de firma J.A.A. Kerstens Lakenfabrieken. Zij bekleedden respectievelijk de functies van secretaris en
voorzitter. Er was ook een wollenstoffenfabriek in werking te zien (en te horen) in één van de vijf afdelingen. De andere vier afdelingen toonden en demonstreerden machines voor landbouw en industrie,
nijverheidsproducten en producten van de kunstnijverheid; tevens waren er een rustigere kunstzaal en
een afdeling toerisme. Minister Steenberghe gaf het startsein (Bron: Het Geheugen van Tilburg).
TBBS 0967
VDW 145

Afdruk in violet

De afdruk rechts is een proefafdruk.

Gebruiksperiode van donderdag 28 juni 1934 tot en met zondag 12 augustus 1934.
TILBURG

Nationale Luchtposttentoonstelling ‘De Vliegende Hollander’ 1946

Door de Nederlandsche Vereeniging van Luchtpostverzamelaars “De Vliegende Hollander” werd op
24 en 25 mei 1946 te Tilburg een Nationale Luchtposttentoonstelling gehouden.
Tevens werd dagtekeningstempel TILBURG 10 gebruikt.
TBBS 0968
Afdruk in zwart (naast de postzegel)
VDW –

Gebruiksdata vrijdag 24 mei 1946 en zaterdag 25 mei 1946.
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TILBURG

Tentoonstelling M.I.T.H.A. 1952

Dienstorder No H.381bis van 7 mei 1952: Gelegenheidsstempel.
1. Op de tentoonstelling "M.I.T.H.A. 1952", die van 4 t/m 13 Mei 1952 te Tilburg wordt gehouden, is
alsnog een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd, dat is aangewezen voor de verkoop van postwaarden
en het ter verzending aannemen van gewone stukken, al dan niet met expresse-bestelling.
2. De aldaar ter post bezorgde correspondentie wordt van een afdruk van een bijzondere stempel
voorzien.
MITHA tentoonstelling (MITHA: Tentoonstelling voor en van: Middenstand, Industrie, Handel en
Ambacht Tilburg).
Tevens werd dagtekeningstempel TILBURG 22 gebruikt.
TBBS 0969
VDW 409

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zondag 4 mei 1952 tot en met dinsdag 13 mei 1952.
de

TILBURG 2 Lustrum St Gabriël 1957
Dienstorder No H.754 van 28 november 1957: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor. Gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van het 2e lustrum van de Nederlandse Vereniging van Verzamelaars van Postzegels met Christelijke Motieven "St Gabriël" te Tilburg zal op zaterdag 7 december a.s. in het parochiehuis "Hemel", Veemarktstraat te Tilburg een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De op dit bijpostkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een
afdruk van een bijzondere rubberstempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel TILBURG 20 gebruikt.
TBBS 0970
VDW 525

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 7 december 1957.

731

TILBURG

Verkoop ICEM-zegels 1966

Dienstorder No H.34 van 20 januari 1966: H. 34. Vestiging tijdelijke postkantoren, gelegenheidsstempels en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter stimulering van de verkoop van de ICEM-zegels (vgl do. 728/1965) zal in de hierna genoemde
plaatsen op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. De tijdelijke postkantoren zullen in het auto- PTT -kantoor worden gehuisvest:
Soestdijk
31 januari
Amsterdam
1 en 2 februari
Rotterdam
3 en 4 februari
's-Gravenhage
7 en 8 februari
Utrecht
9 februari
Leeuwarden
10 februari
Groningen
11 februari
Assen
14 februari
Zwolle
15 februari
Enschede
16 februari
Arnhem
17 februari
Nijmegen
18 februari
Eindhoven
21 februari
Maastricht
22 februari
's-Hertogenbosch 23 februari
Tilburg
24 februari
Breda
25 februari
Middelburg
28 februari
2. De op de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken zullen, indien deze uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Vluchtelingenvervoerpostzegel(s), van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. In alle bijzondere stempels is
het auto- PTT -kantoor afgebeeld en de tekst "POSTZEGELACTIE VLUCHTELINGENVERVOER"
opgenomen.
Bovendien is (voor elke plaats waar een tijdelijk postkantoor zal worden gevestigd afzonderlijk) de
naam van de plaats waar het tijdelijk postkantoor is gevestigd, gevolgd door de datum(s) van vestiging vermeld.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken worden gebruikt waarop, behalve de naam van
de plaats van vestiging van het tijdelijk postkantoor, de bijzondere tekst "POSTZEGELACTIE
VLUCHTELINGENVERVOER" is vermeld.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken -uitsluitend gefrankeerd met één of meer Vluchtelingenvervoerpostzegel(s) -behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden gesloten in
een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het betrokken kantoor (voor
Soestdijk echter aan de directeur van het postkantoor Soest). Het verdient aanbeveling op bedoelde omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING POSTZEGELACTIE VLUCHTELINGENVERVOER" te stellen.
TBBS 0971
VDW 779

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum donderdag 24 februari 1966.
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TILBURG

Tilphilex 1968

Dienstorder No H.642 van 21 november 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzondere poststempel.
1. Ter gelegenheid van Tilphilex 1968 zal op 14 en 15 december a.s. in het NCB-gebouw te Tilburg
tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2. De in die brievenbus ter post bezorgde, niet-aangetekende stukken -geadresseerd en voldoende
gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -zullen op het postkantoor te Tilburg worden
voorzien van een afdruk van een bijzondere poststempel en van een afdruk van een dagtekeningstempel van dit kantoor.
3. Desgewenst kunnen niet-aangetekende stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het postkantoor te Tilburg.
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 TILPHILEX 1968.
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 desbetreffende 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 werden o.a. de dagtekeningstempels TILBURG 3 en 4 gebruikt.
TBBS 0972
VDW 936

Afdruk in zwart

Gebruiksdata zaterdag 14 december 1968 en zondag 15 december 1968.
TILBURG

e

26 internationale ballonrace van het International Ballooning Committee 1971

Dienstorder No H.212 van 14 april 1971: Gebruik bijzonder poststempel.
1 Op 30 april a.s. zal, in verband met de 26e internationale ballonrace van het International Ballooning Committee, in de Gemeentelijke Sporthallen te Tilburg een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. De in dit tijdelijk postkantoor ter post bezorgde correspondentie wordt voorzien van een afdruk
van een bijzonder poststempel.
2 Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het
postkantoor Tilburg.
3 De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
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b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/omslag worden gesloten waarop duidelijk moet worden
vermeld: Bijzondere stempeling 26e Internationale Ballonrace.
4 De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de
verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden onder verwijzing naar het gestelde in deze dienstorder.
Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken
is niet geoorloofd.
Gebruik van dienstomslagen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden.
TBBS 0973
VDW 993

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum vrijdag 30 april 1971.

TILBURG

Openingsrit van de stoomtrein Tilburg-Baarle-Nassau 1974

Dienstorder No H.281 van 29 mei 1974: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
poststempel.
1 Ter gelegenheid van de openingsrit van de stoomtrein Tilburg-Baarle-Nassau, op 15 juni a.s., zal
op het station West te Tilburg tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2 De in die brievenbus geposte correspondentie zal op het postkantoor Tilburg worden voorzien van
een afdruk van een bijzonder poststempel.
3 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het
postkantoor TILBURG.
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de
poststukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking, gericht aan de directeur van het postkantoor
Tilburg, te worden gezonden. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld:
Bijzondere stempeling OPENINGSRIT STOOMTREIN TILBURG-BAARLE-NASSAU.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven.
4 Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar
het vermelde in deze dienstorder.
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde poststukken.
Zowel voor toezending van te stempelen als voor de terugzending ervan is gebruik van dienstenveloppen uitdrukkelijk verboden.
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TBBS 0974
VDW 1060

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 15 juni 1974.

TORONTO
Canada
TORONTO

Postzegeltentoonstelling ‘CAPEX 78’ 1978

Dienstorder No H.220 van 23 mei 1978: Gebruik bijzonder poststempel door de Filatelistische
Dienst PTT (CAPEX 78).
1 In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de postzegeltentoonstelling
'CAPEX 78', van 9 t.e.m. 18 juni a.s., te Toronto (Canada), wordt een bijzonder poststempel gebruikt.
2 Uitsluitend de met geldige Nederlandse postzegels gefrankeerde poststukken worden gestempeld
met dit bijzondere poststempel; daarnaast wordt op de stukken nog een afdruk geplaatst van een
dagtekeningstempel 'Filatelistische Dienst PTT Groningen'.
3 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan:
Filatelistische Dienst PTT
Postbus 30102
9700 RP GRONINGEN
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a te zijn geadresseerd;
b voldoende en uitsluitend te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de
adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht;
c in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan het hiervoor
vermelde adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek worden vermeld: Stempeling met poststempel CAPEX 78.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend
bij de verwerking van de poststukken.
4 Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar
het vermelde in punt 3, sub c, van deze dienstorder. Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van gestempelde poststukken.
Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempelen
poststukken als voor de terugzending ervan.
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TBBS 0975
VDW 1157

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 9 juni 1978 tot en met zondag 18 juni 1978.

UDEN
Provincie Noord-Brabant
UDEN Leger- en Luchtmachttentoonstelling Paraat” 1966
Dienstorder No H.206 van 15 april 1966: Vestiging tijdelijke bijkantoren, gelegenheidsstempel
en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter gelegenheid van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "PARAAT 1966" zal in de hierna genoemde plaatsen, gedurende het daarachter vermelde tijdvak, een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd:
Oosterhout
van 29 april t.e.m. 4 mei;
Bergen op Zoom van 13 t.e.m. 19 mei;
Uden
van 26 t.e.m. 30 mei;
Geldrop
van 7 t.e.m. 11 juni;
Maastricht
van 17 t.e.m. 25 juni.
2. De op deze tijdelijke bijkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van de dagtekeningstempel " VELDPOST" worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met de opdruk "NAPO PARAAT" worden gebruikt.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, door
de afzenders te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan
de directeur van het betrokken kantoor. Op de omslag dient de aanduiding "Bijzondere stempeling
Paraat 1966" te worden gesteld.
Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 79 gebruikt.
TBBS 0976
VDW 788c

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 26 mei 1966 tot en met maandag 30 mei 1966.
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UDENHOUT
Provincie Noord-Brabant
UDENHOUT

e

12 Nationale Postzegeljeugdtentoonstelling Filexpo 1976

Dienstorder No H.150 van 30 maart 1976: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
poststempel.
1 Ter gelegenheid van de 12e Nationale Postzegeljeugdtentoonstelling Filexpo zal van 17 t.e.m. 19
april a.s., in de St. Petrusschool te Udenhout tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2 De in die brievenbus geposte correspondentie wordt op het postkantoor Tilburg (niet in de tentoonstellingsruimte) gestempeld met een bijzonder poststempel; daarnaast wordt op deze poststukken
nog een afdruk van een dagtekeningstempel van Udenhout aangebracht.
3 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkantoor TILBURG.
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 (P.M.: per 1 april 1976
wijziging van de posttarieven!);
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur
van het postkantoor Tilburg. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld : Stempeling met poststempel NATIONALE POSTZEGELJEUGDTENTOONSTELLING FILEXPO.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit veroorzaakt vertraging bij de verwerking van de poststukken.
4 Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. onvoldoende is gefrankeerd, wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar
het vermelde in deze dienstorder.
Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van gestempelde poststukken. Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden; zowel voor
toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan.
Tevens werd dagtekeningstempel UDENHOUT 3 gebruikt.
TBBS 0977
VDW 1095

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 17 april 1976 tot en met maandag 19 april 1976.
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UTRECHT
Provincie Utrecht
UTRECHT

Nationale Postzegeltentoonstelling 1916

23 september 1916
TBBS 0978b
TBBS 0978z
VDW 24

Afdruk in blauw
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 23 september 1916.

UTRECHT

de

7

Nederlandsche Philatelistendag 1916

24 september 1916.
TBBS 0979
VDW 25

Afdruk in blauw

Gebruiksdatum zondag 24 september 1916.

738

UTRECHT

Jaarbeurs

Het tijdelijk bijkantoor met de benaming UTRECHT-JAARBEURS 1 was gevestigd aan de Vredenburg. Het stempel werd voor het eerst gebruikt van 11 september tot en met 26 september 1923.
VDW 40

Het stempel werd door De Munt opgeleverd op 28 mei 1923 en verstrekt op 30 mei 1923.
Zie verder typenraderstempel Utrecht-Jaarbeurs.

UTRECHT

de

17

Nederlandsche Philatelistendag 1926

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van oktober 1926: Utrecht. Op het
tijdelijk postkantoor dat ter gelegenheid van den 17 den Nederl. Philatelistendag op 4 September in
het “Hotel des Pays Bas” gevestigd was, werden de stukken aldaar gepost, afgestempeld met een
gummi stempel, doorsnede 28 m.M. in het midden balklooze datum 4 SEPT. '26, in den dubbelring
boven tusschen 2 sterren UTRECHT beneden: XVII NED. PHILATELISTENDAG, inkt zwart.
Een curiositeit zijn de aanteeken etiketjes, waarop in rooden inkt slechts omlijsting, R. en No. gedrukt
waren, terwijl een beambte (die waarschijnlijk nooit van »philatelisten« gehoord had) daarop met de
pen schreef »Utrecht XVII Nederl. Fehilatalistendag«, hetgeen eenigszins Hongaarsch klinkt.
TBBS 0980v
TBBS 0980z
VDW 55

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 4 september 1926.

ste

UTRECHT 22 Nederlandsche Philatelistendag 1931
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1931: Hierbij de afbeelding van den stempel, gebezigd op het tijdelijk bijkantoor in hotel Des Pays Bas te Utrecht, gedurende den 22en Philatelistendag op Zaterdag 5 September j.l. Wij verheugen er ons over, dat de
U.P.V. en de P.T.T. het ontwerp van den heer A.W. Brave hebben aangenomen, waardoor een eind is
gekomen aan de eentonige reeks congresstempels, zooals wij die uit de laatste jaren kennen. Moge
deze stempel de eersteling zijn van meerdere moderne en artistieke gelegenheidsstempels in de toekomst!
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TBBS 0981
VDW 103

Stempel 22

ste

Philatelistendag, afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 5 september 1931.
UTRECHT
TBBS 0982
VDW 125

Schaefer’s Sprookjesstad Lilliput 1933
Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 3 juni 1933 tot en met zondag 11 juni 1933.

UTRECHT

300 jaar Universiteit Utrecht 1936

Mededeelingen hoofdbestuur P.T.T. No. 6360S van 3 Juni 1936: Ter gelegenheid van de jubileumfeesten der universiteit te Utrecht zal op 22, 23 en 24 Juni 1936 in het pedellenbureau van het universiteitsgebouw aldaar een tijdelijk bijpostkantoor zijn gevestigd, hetwelk op die dagen is opengesteld
respectievelijk van 9-21, 9-18 en 9-14 uur.
Op de aanteekenstrookjes Utrecht kwam een langstempel 2X22 mm. UNIVERSITEIT te staan, Om het
universiteitswapen met omschrift SOL IVSTITAE ILLVSTRA NOS (de zon der gerechtigheid beschijne
ons) kwam in boogvorm te staan: ACADEMIA TRAIECTINA PER TRIA SAECVLA SVPERSTES (de
Utrechtsche academie welke drie eeuwen overleefde), daaronder de datum MCMXXXVI.XXIII.VI /
V.T.R.E.C.H.T.
Van de stempel van de universiteitsfeesten te Utrecht (ontwerp W.J. Rozendaal) moest voor elk der
drie dagen van 22 t.m. 24 Juni 1936 een afzonderlijk exemplaar moest worden aangemaakt, aangezien deze stempel niet geschikt was voor aanbrenging op een datumstempel.
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TBBS 0983A
TBBS 0983B
TBBS 0983C
VDW 167

Stempel van 22 juni 1936 (XXII), afdruk in zwart
Stempel van 23 juni 1936 (XXIII), afdruk in zwart
Stempel van 24 juni 1936 (XXIV), afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 22 juni 1936 tot en met woensdag 24 juni 1936.

UTRECHT Bijeenkomst Oxford-Groep 1937
Dienstorder No 276bis van 4 mei 1937: Gelegenheidsstempels.
Van 7 t/m 15 Mei wordt door de Oxford-Groep in het gebouw Tivoli een Nationale Bijeenkomst gehouden. De poststukken gedeponeerd in de aldaar aanwezige brievenbus zullen eveneens van den afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien.
Met de leus ‘Nieuw Nederland loopt van stapel’ wierf de Buchman-beweging in 1937 belangstelling.
Deze religieuze opwekkingsbeweging - ook wel Oxford-groep genoemd - onder geestelijke leiding van
de Amerikaan F. Buchman (1878-1961), had als opvallend kenmerk de zogenoemde ‘house-parties’,
samenkomsten in besloten kring van mensen uit verschillend milieu, waar men elkaar zijn geestelijke
ervaringen en moeilijkheden meedeelde en zijn zonde beleed. De Buchman-beweging oefende in de
jaren voor de Tweede Wereldoorlog grote aantrekkingkracht uit, ook op leden van de Gereformeerde
Kerken Bron: Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren).
TBBS 0984
VDW 189

Afdruk in zwart

De afdruk links is een proefafdruk.
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Gebruiksperiode van donderdag 6 mei 1937 tot en met maandag 17 mei 1937.
UTRECHT
TBBS 0985g
TBBS 0985z
VDW 242

Dag van de Postzegel 1939
Afdruk in groen
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 7 oktober 1939.

ste

UTRECHT 34 Nederlandsche Philatelistendag 1946
Dienstorder No H.559 van 21 augustus 1946: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de 34e Nederlandsche Philatelistendag en de daaraan verbonden postzegeltentoonstelling zal op 7 en 8 September a.s. in gebouw “Tivoli”, te Utrecht een tijdelijk bijkantoor
worden gevestigd, waar zoowel aangeteekende als niet-aangeteekende stukken ter post kunnen
worden bezorgd.
2. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien.
TBBS 0986r
TBBS 0986v
TBBS 0986z
VDW 282

ste

Stempel 34 Philatelistendag, afdruk in rood
ste
Stempel 34 Philatelistendag, afdruk in violet
ste
Stempel 34 Philatelistendag, afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 7 september 1946.
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TBBS 0987v
TBBS 0987z
VDW 283

Stempel Tentoonstelling U.Ph.V., afdruk in violet
Stempel Tentoonstelling U.Ph.V., afdruk in zwart

Gebruiksdatum zondag 8 september 1946.
UTRECHT Nationale Philatelistische Jeugdtentoonstelling 1947
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, december 1946: Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Jeugdafdeling der U. Ph. V. vindt op Zaterdag 15 en Zondag 16 Maart 1947 een NATIONALE PHILATELISTISCHE JEUGDTENTOONSTELLING te Utrecht plaats. Er kan worden ingezonden in vijf afdelingen, door jeugdige verzamelaars, klasse A omvat de jongens en meisjes tot 14 jaar;
klasse B de jongelui boven 14 jaar.
Op de tentoonstelling zal een speciaal postkantoor gevestigd zijn; beide dagen een bizondere stempel.
Het tentoonstellingscomité doet een beroep op alle jeugdclubs om zich in verbinding te stellen met de
secretaresse, Mejuffrouw T. van Brakel, Palmstraat 26bis, Utrecht. Aanmelding liefst zo spoedig mogelijk. Ook individuele inzendingen zijn mogelijk.

UTRECHT
TBBS 0988
VDW 312

Legertentoonstelling 1948
Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 15 mei tot en met zaterdag 29 mei 1948.

UTRECHT

Tentoonstelling “Romeins Nederland” 1948

Dienstorder No H.465 van 30 juni 1948: Gelegenheidsstempels.
1. Van 3 Juli tot 3 October a.s. zal in het Centraal Museum te Utrecht de tentoonstelling "Romeins
Nederland" worden gehouden.
2. De correspondentie, welke in de aldaar aanwezige brievenbus zal worden ter post bezorgd, zal van
een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Tevens werden o.a. de dagtekeningstempels UTRECHT-STATION 6 en 7 gebruikt.
Bekend zijn afdrukken van het dagtekeningstempel met de datum 4 oktober 1948.
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TBBS 0989r
TBBS 0989v
VDW 319

Afdruk in rood
Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 3 juli 1948 tot en met zondag 3 oktober 1948.

UTRECHT

Voorjaarsbeurs 1949

Dienstorder No H.178 van 23 maart 1949: Gelegenheidsstempels.
1. Van 29 Maart tot 7 April a.s. zal te Utrecht de Voorjaarsbeurs worden gehouden.
2. De correspondentie, welke gedurende genoemd tijdvak zal woorden ter postbezorgd op de bijkantoren Utrecht Jaarbeurs I (Vredenburg) en Utrecht Jaarbeurs II (Croeselaan), zal van een afdruk
van een bijzonder stempel worden voorzien.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van 1949: Op de Jaarbeurs blijken wederom de gewone typenraderstempels welke reeds van vorige beurzen bekend zijn, te worden gebruikt,
maar tevens wordt elk stuk voorzien van een "Marshall-plan" stempel, hetwelk niet ter vernietiging der
postzegels mag dienen.
Tevens werden de dagtekeningstempel UTRECHT-JAARBEURS 1 en 2 gebruikt.
TBBS 0990v
TBBS 0990z
VDW 341

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 29 maart 1949 tot en met donderdag 7 april 1949.
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UTRECHT

ITEP Eeuwfeest Postzegel 1952

Dienstorder No H.460 van 4 juni 1952: Verkrijgbaarstelling van de PTT-herdenkingszegels in
afwijkende kleur.
1. Zoals bij do. 401/1952, punt 2, sub c werd bekendgemaakt, zullen de PTT-herdenkingszegels
1852-1952 op de Internationale Tentoonstelling "Eeuwfeest Postzegel" (ITEP) te Utrecht tevens in
afwijkende kleuren verkrijgbaar worden gesteld.
2. Degenen, die de ITEP-tentoonstelling te Utrecht niet bezoeken, doch niettemin in het bezit wensen
te komen van een of meer series van de in punt 1 bedoelde speciale herdenkingszegels, kunnen
deze zegels betrekken door tussenkomst van de postdirecteur te Utrecht. De zegels worden alleen
per serie (4 stuks, resp van 2, 6, 10 en 20 cent) geleverd. Belanghebbenden kunnen de zegels ongestempeld, dan wel voorzien van een afdruk van het speciale ITEP-stempel verlangen. De prijs
van een serie bedraagt f 1,38 (f 1,- entreekosten ITEP + f 0,38 frankeerwaarde).
3. De verschuldigde kosten moeten door de aanvragers worden gestort of overgeschreven op de
postrekening nr 395 van postdirecteur te Utrecht, onder vermelding op de kennisgeving van storting c.q. bijschrijving van het aantal gewenste series en met opgaaf of de zegels al dan niet gestempeld worden verlangd. Bestelling op andere wijze is niet toegelaten. Bij elke serie wordt een
entree-biljet van de lTEP gevoegd, waarvan het strookje, bedoeld in de laatste zinsnede van punt 2
van genoemde do, is verwijderd.
4. De bestellingen kunnen geschieden t/m 6 Juli a.s.
5. De uitreiking der bestelde series geschiedt daarna zo spoedig mogelijk ten huize van de aanvragers door tussenkomst van de postinrichting in de woonplaats van dezen en tegen kwijting voor
ontvangst.
6. In voorkomende gevallen behoort het publiek overeenkomstig het vorenstaande te worden ingelicht.
Dienstorder No H.486 van 18 juni 1952: Gelegenheidsstempel.
In het tijdelijke bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor, dat ter gelegenheid van de van 28 Juni t/m 6 Juli
a.s. te houden tentoonstelling "I.T.E.P." (Internationale Tentoonstelling Eeuwfeest Postzegel) in het
Jaarbeursgebouw " Vredenburg" te Utrecht wordt gevestigd (zie do 401/1952), zullen de ter verzending aangeboden gewone en aangetekende stukken van een afdruk van een bijzondere (stalen)
stempel worden voorzien.
De stempels zijn vervaardigd door De Munt te Utrecht en opgeleverd op 7 juni 1952.
Dienstorder No H.494 van 18 juni 1952: Tijdelijk bijkantoor.
1. Ter gelegenheid van de van 28 Juni t/m 6 Juli a.s. in het Jaarbeursgebouw "Vredenburg" te Utrecht
te houden tentoonstelling “I.T.E.P." (Internationale Tentoonstelling Eeuwfeest Postzegel) zal aldaar
een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd.
2. Het tijdelijke bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor zal ook op de Zondagen 29 juni en 6 Juli a.s.
worden opengesteld.

TBBS 0991A
VDW 413a

Stempel nr 1

Afdruk in zwart
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TBBS 0991B
VDW 413b

Stempel nr 2

Afdruk in zwart

TBBS 0991C
VDW 413c

Stempel nr 3

Afdruk in zwart

TBBS 0991D
VDW 413d

Stempel nr 4

Afdruk in zwart

TBBS 0991E
VDW 413e

Stempel nr 5

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 28 juni 1952 tot en met zondag 6 juli 1952.
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UTRECHT

Wereldkampioenschappen Tafeltennis 1955

Dienstorder No H.249 van 7 april 1955: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de van 16 t/m 24 April a.s. te houden wereldkampioenschappen tafeltennis
zal in de Bernhardhal te Utrecht een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd.
2. De in dit tijdelijk bijkantoor ter postbezorgde gewone en aangetekende stukken zullen van een
afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien.
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van 1955 is de volgende mededeling opgenomen:
Het eerste der vier in het vorige nummer afgebeelde speciale poststempels, dat der Wereldkampioenschappen Tafeltennis, werd op alle stukken helaas abusievelijk naast de zegels (in paarse kleur) afgedrukt, terwijl de zegels een normaal zwart stempel Utrecht-Station kregen.
Tevens werden de dagtekeningstempels UTRECHT 2 en UTRECHT-STATION 14 gebruikt.
TBBS 0992
VDW 473

Afdruk in violet (naast of op de postzegel)

Gebruiksperiode van zaterdag 16 april 1955 tot en met zondag 24 april 1955.
UTRECHT

40 jaar Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs 1956

Dienstorder No H.156 van 8 maart 1956: Gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs zullen de in de
tijdelijke bijkantoren op de terreinen "Vredenburg" en "Croeselaan", welke van 12 t/m 23 maart a.s.
zullen worden gevestigd, aangenomen gewone en aangetekende stukken van een afdruk van een
bijzondere rubberstempel worden voorzien.
Tevens werden de dagtekeningstempels UTRECHT-JAARBEURS 1 en 2 gebruikt.
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Proefafdrukken op kartonachtig papier.
TBBS 0993
VDW 486

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van maandag 12 maart 1956 tot en met vrijdag 23 maart 1956.

UTRECHT

Postzegeltentoonstelling 50 jaar Utrechtse Philatelisten Vereeniging 1956

Dienstorder No H.604 van 27 september 1956: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Utrechtsche Philatelisten Vereeniging zal op 6 en
7 oktober a.s. een postzegeltentoonstelling worden gehouden in het gebouw Tivoli te Utrecht,
a1waar op 6 oktober een tijdelijk bijkantoor zal worden gevestigd.
2. De in het bijkantoor aangenomen gewone en aangetekende stukken en de op 7 oktober in een te
plaatsen brievenbus ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzondere rubberstempel worden voorzien.
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Proefafdrukken op karton.
TBBS 0994
VDW 501

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 6 oktober 1956.

UTRECHT

Internationaal Congres Snelverkeers Onthoudersvereniging 1959

Dienstorder No H.316 van 4 juni 1959: Tijdelijk bijkantoor/gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van het Internationale Congres van de Snelverkeers Onthoudersvereniging zal op 8
en 9 juni a.s. in het N.V.-Huis te Utrecht een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De op dit bijkantoor ter verzending aangeboden gewone-, aangetekende- en expressestukken zullen van een afdruk
van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. Voor de aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.
Tevens werd dagtekeningstempel UTRECHT 11 gebruikt.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.
De vermelding ´s-Gravenhage in het stempel was foutief.
Deze vermelding werd gewijzigd in Utrecht.
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Proefafdrukken op gelinieerd papier.
TBBS 0995
VDW 565

Afdruk in zwart

Gebruiksdata maandag 8 juni 1959 en dinsdag 9 juni 1959.

UTRECHT

Europese Pluimveeteelt Conferentie 1960

Dienstorder No H.584 van 27 oktober 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de eerste Europese Pluimveeteelt Conferentie zal van 15 t/m 17 november
a.s. in het Jaarbeursgebouw te Utrecht een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
2. De in dit bijpostkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien.
3. Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.

Tevens werd dagtekeningstempel UTRECHT-JAARBEURS 1 gebruikt.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.
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TBBS 0996
VDW 604

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 15 november 1960 tot en met donderdag 17 november 1960.
UTRECHT Verkoop Rode Kruis postzegels 1963
Dienstorder No H.435 van 29 augustus 1963: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
1. Ter stimulering van de verkoop van de Rode-Kruispostzegels, welke van 20 augustus t.e.m. 30
september a.s. verkrijgbaar zijn, zal van 9 t.e.m. 14 september a.s. te Utrecht 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 op de Industrieweg bij de ingang van het jaarbeurscomplex aan de Croeselaan.
4. De op het tijdelijke bijkantoor ter verzending aangeboden, uitsluitend met Rode-Kruispostzegels
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.
Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1, 2 en 3 gebruikt.
TBBS 0997
VDW 690

Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van maandag 9 september 1963 tot en met zaterdag 14 september 1963.
UTRECHT 50 jaar Kromhoutkazerne; tentoonstelling School Technische Dienst 1963
Dienstorder No H.463 van 12 september 1963: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
1. In verband met het feit, dat de Kromhoutkazerne te Utrecht 50 jaar geleden door de Kon. Landmacht in gebruik werd genomen zal van 24 t.e.m. 30 september a.s. in genoemde kazerne een
tentoonstelling van de School Technische Dienst van de Kon. Landmacht worden gehouden.
2. Op bedoelde tentoonstelling zal een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
3. De op dit tijdelijk bijpostkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken
zullen van een afdruk van een bijzonder en van een stempel" Veldpost" worden voorzien.
4. Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met de opdruk NAPO worden gebruikt.
Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 27 gebruikt.
TBBS 0998
VDW 694

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 24 september 1963 tot en met maandag 30 september 1963.
UTRECHT Postzegeltentoonstelling “SPOORPHILEX” 1964
Dienstorder No H.413 van 30 juli 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbus, vestiging tijdelijk bijpostkantoor en gebruik bijzonder stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Door de Nederlandse Vereniging van Spoorweg Philatelisten zal in het kader van het 125-jarig
bestaan van de Spoorwegen in Nederland van 17 t.e.m. 20 september a.s. in de Neude-flat te
Utrecht een postzegeltentoonstelling, genaamd "SPOORPHILEX '64", worden gehouden.
2. Op de genoemde tentoonstelling zal tijdelijk een brievenbus worden geplaatst, terwijl bovendien op
19 september a.s. een tijdelijk bijpostkantoor zal worden gevestigd.
3. De in de brievenbus en op het tijdelijk bijpostkantoor ter post bezorgde stukken zullen van een
afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
4. Voor de op het tijdelijke bijpostkantoor aan te bieden stukken, welke aangetekend moeten worden
verzonden, zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.
5. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het
postdistrict te Utrecht. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE
STEMPELING" te stellen.
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Tevens werd dagtekeningstempel UTRECHT 2 gebruikt.
TBBS 0999v
TBBS 0999z
VDW 721

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van woensdag 16 september 1964 tot en met zondag 20 september 1964.
UTRECHT

Verkoop ICEM-zegels 1966

Dienstorder No H.34 van 20 januari 1966: H. 34. Vestiging tijdelijke postkantoren, gelegenheidsstempels en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter stimulering van de verkoop van de ICEM-zegels (vgl do. 728/1965) zal in de hierna genoemde
plaatsen op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. De tijdelijke postkantoren zullen in het auto- PTT -kantoor worden gehuisvest:
Soestdijk
31 januari
Amsterdam
1 en 2 februari
Rotterdam
3 en 4 februari
's-Gravenhage
7 en 8 februari
Utrecht
9 februari
Leeuwarden
10 februari
Groningen
11 februari
Assen
14 februari
Zwolle
15 februari
Enschede
16 februari
Arnhem
17 februari
Nijmegen
18 februari
Eindhoven
21 februari
Maastricht
22 februari
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's-Hertogenbosch 23 februari
Tilburg
24 februari
Breda
25 februari
Middelburg
28 februari
2. De op de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken zullen, indien deze uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Vluchtelingenvervoerpostzegel(s), van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. In alle bijzondere stempels is
het auto- PTT -kantoor afgebeeld en de tekst "POSTZEGELACTIE VLUCHTELINGENVERVOER"
opgenomen.
Bovendien is (voor elke plaats waar een tijdelijk postkantoor zal worden gevestigd afzonderlijk) de
naam van de plaats waar het tijdelijk postkantoor is gevestigd, gevolgd door de datum(s) van vestiging vermeld.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken worden gebruikt waarop, behalve de naam van
de plaats van vestiging van het tijdelijk postkantoor, de bijzondere tekst "POSTZEGELACTIE
VLUCHTELINGENVERVOER" is vermeld.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken -uitsluitend gefrankeerd met één of meer Vluchtelingenvervoerpostzegel(s) -behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden gesloten in
een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het betrokken kantoor (voor
Soestdijk echter aan de directeur van het postkantoor Soest). Het verdient aanbeveling op bedoelde omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING POSTZEGELACTIE VLUCHTELINGENVERVOER" te stellen.

TBBS 1000
VDW 768

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum woensdag 9 februari 1966.
ste

UTRECHT Nationale Postzegeltentoonstelling UPHILEX; 54 Filatelistendag 1966
Dienstorder No H.252 van 5 mei 1966: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor, gebruik bijzondere
stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Van 13 t.e.m. 15 mei a.s. zal te Utrecht de Nationale Postzegeltentoonstelling Utrecht 1966 “UPHIe
LEX” plaats vinden; op 14 mei a.s. wordt tevens de 54 Nederlandse Filatelistendag gehouden.
2. Op 13 en 14 mei a.s. zal op de tentoonstelling een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De op
dit tijdelijk bijpostkantoor ter post bezorgde stukken zullen worden voorzien van een afdruk van een
bijzonder stempel met de tekst “NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING UPHILEX
UTRECHT 13-14-15 MEI 1966”.
Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de bijzondere opdruk "UPHILEX 13 t.e.m. 15 MEI 1966” worden gebezigd.
3. Tijdens de op 14 mei a.s. te houden 54e Nederlandse Filatelistendag zal voorts een bijzonder
stempel met de tekst “54e NEDERLANDSE FILATELISTENDAG UTRECHT 14 MEI 1966” worden
gebruikt. De op 14 mei ter aantekening aan te bieden stukken kunnen, in plaats van de in punt 2
bedoelde nummerstrook, worden voorzien van een nummerstrook met de opdruk “54e FILATELISTENDAG 14 MEI 1966”.
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4. 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 postdistrict Utrecht. Op de omslag dient de aanduiding "Bijzondere stempeling", te
worden gesteld.
In het desbetreffende verzoek om stempeling behoort duidelijk te worden vermeld van welk bijzonder stempel een afdruk op de stukken wordt verlangd alsmede welke van de beide bijzondere
nummerstroken, voor aan te tekenen stukken, wordt gewenst.

Tevens werd dagtekeningstempel UTRECHT 13 gebruikt.
TBBS 1001
VDW 791

Stempel UPHILEX, afdruk in zwart

Gebruiksdata vrijdag 13 mei 1966 tot en met zondag 15 mei 1966.
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TBBS 1002
VDW 792

ste

Stempel 54

Filatelistendag, afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 14 mei 1966.
UTRECHT

Manifestatie van Ambacht en persoonlijk Vakmanschap 1966

Dienstorder No H.326 van 9 juni 1966: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel.
1. Van 17 t.e.m. 25 juni a.s. zal op het Jaarbeursterrein aan de Croeselaan te Utrecht de "Manifestatie van Ambacht en persoonlijk Vakmanschap" worden gehouden.
2. Ter gelegenheid daarvan zal op vorenbedoeld terrein tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. De
in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het districtspostkantoor Utrecht 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 Utrecht. Op de omslag dient de aanduiding "Bijzondere stempeling
Manifestatie van Ambacht" te worden gesteld.
TBBS 1003
VDW 797

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 17 juni 1966 tot en met zaterdag 25 juni 1966.
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UTRECHT

e

40 Uitgifte Kinderpostzegels 1966

Dienstorder No H.623 van 10 november 1966: Vestiging tijdelijke postkantoren en gebruik bijzondere stempels (Kinderpostzegels 1966).
1. Ter gelegenheid van de 40e uitgifte van de Kinderpostzegels zal in de hierna genoemde plaatsen
op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd:
Amsterdam
15 t.e.m. 18 november
Haarlem
21 november
Utrecht
22 november
Leeuwarden
24 november
Groningen
25 november
Assen
28 november
Zwolle
29 november
Arnhem
1 december
's-Hertogenbosch 2 december
Maastricht
6 december
Middelburg
8 december
Rotterdam
12 en 13 december
's-Gravenhage
14 en 15 december
Voor de huisvesting van de tijdelijke postkantoren zal het auto- PTT -kantoor worden ingezet.
2. De op de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken zullen, INDIEN DEZE STUKKEN UITSLUITEND ZIJN GEFRANKEERD MET EEN OF
MEER KINDERPOSTZEGELS 1966, van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
In alle bijzondere stempels is het auto- PTT -kantoor afgebeeld en de tekst “40 X KINDERZEGELS" opgenomen. Bovendien is (voor elke plaats waar een tijdelijk postkantoor zal worden gevestigd afzonderlijk) de plaatsnaam en de datum(s) van vestiging vermeld.
3. Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk "AUTOPOSTKANTOOR" worden gebruikt.
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en
gewicht te zijn gefrankeerd. Frankering mag in dit geval uitsluitend geschieden door middel van
Kinderpostzegels 1966.
De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten,
die is geadresseerd aan de directeur van het betrokken kantoor.
Toezending dient te geschieden aan elk kantoor afzonderlijk. Op de omslag behoort duidelijk en in
het oog lopend de aanduiding "Bijzondere stempeling 40 X Kinderzegels" te worden gesteld.
TBBS 1004
VDW 819

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum dinsdag 22 november 1966.
UTRECHT 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

757

Haarlem
21 t.e.m. 25 augustus
Rotterdam
28 augustus t.e.m. 1 september
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 1005
VDW 861

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 4 september 1967 tot en met vrijdag 8 september 1967.
UTRECHT

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 1967;
's-Gravenhage
4 t.e.m. 6 december 1967;
Utrecht
7 en 8 december 1967;
Arnhem
11 en 12 december 1967;
Haarlem
13 t.e.m. 15 december 1967;
Rotterdam
18 en 19 december 1967;
Eindhoven
20 en 21 december 1967.
Voor de huisvesting van de tijdelijke postkantoren zal het Autopostkantoor worden ingezet.
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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.
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 werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 2 gebruikt.
TBBS 1006
VDW 879

Afdruk in zwart

Gebruiksdata donderdag 7 december 1967 en vrijdag 8 december 1967.
UTRECHT 60 jaar Christelijk-Historische Unie 1968
Dienstorder No H.327 van 6 juni 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel.
1. Ter gelegenheid van het 60-jarigbestaan van de Christelijk-Historische Unie wordt op 21 en 22 juni
a.s. in Tivoli te Utrecht tijdelijk een brievenbus geplaatst.
2. 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 Utrecht worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor.
3. Desgewenst kunnen, niet-aangetekende, stukken ter stempeling worden toegezonden aan de
directeur van het districtspostkantoor Utrecht.
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 60-JAAR C.H.U.
4. Bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, 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.
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1968 is de volgende toelichting
opgenomen: Wij danken voorts de heer A. Sluijters te Dieren voor zijn mededeling, dat het dagtekeningstempel Utrecht 37, gebruikt naast het bijzondere stempel van de Christelijk-Historische Unie (zie
het Maandblad van juli, pagina 398) op 21 juni te 9 uur met jaartal 69 stempelde, welke fout op dezelfde dag te 10 uur al was hersteld.
Tevens werden de dagtekeningstempels UTRECHT 31, 37 en 40 gebruikt.
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TBBS 1007v
TBBS 1007z
VDW 902

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdata vrijdag 21 juni 1968 en zaterdag 22 juni 1968.
e

UTRECHT 41 Internationale Esperanto Congres 1968
Dienstorder No H.367 van 4 juli 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel.
1. In verband met 41e Internationale Esperanto Congres te Utrecht, zal van 3 t.e.m. 9 augustus a.s.
in het N.V.-Huis, tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2. De in vorengenoemde brievenbus ter post bezorgde, niet-aangetekende stukken -welke dienen te
zijn geadresseerd en te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -worden op het postkantoor Vierhouten voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel en van een afdruk van een
dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor.
3. Desgewenst kunnen niet-aangetekende stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het postkantoor te Utrecht.
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. in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere
stempeling 41e Internationale Esperanto Congres.
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4. Bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, met de gewone
middelen van vervoer aan de geadresseerden toegezonden.
Het gebruik van dienstomslagen, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden.
Tevens werden de dagtekeningstempels UTRECHT 7 en 37 gebruikt.
TBBS 1008
VDW 907

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 3 augustus 1968 tot en met vrijdag 9 augustus 1968.
UTRECHT

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 1968
Haarlem
15 november 1968
Leeuwarden
18 november 1968
Groningen
19 november 1968
Assen
20 november 1968
Zwolle
21 november 1968
Deventer
22 november 1968
Arnhem
25 november 1968
Nijmegen
26 november 1968
's-Hertogenbosch 27 november 1968
Eindhoven
28 en 29 november 1968
Maastricht
2 december 1968
Roermond
3 december 1968
Hilversum
9 december 1968
Utrecht
10 december 1968
Breda
11 december 1968
Middelburg
12 december 1968
Rotterdam
16 en 17 december 1968
's-Gravenhage
18 en 19 december 1968
Leiden
20 december 1968
2. De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en 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.
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De ter stempeling toe te zenden stukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk) en gewicht te zijn gefrankeerd met uitsluitend Kinderpostzegels 1968, die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere
stempeling Autopostkantoor/Kinderpostzegels 1968.
Toezending dient te geschieden aan elk postkantoor afzonderlijk (zie punt 1 hier voren).
5. Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel aan de geadresseerden toegezonden.
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.
TBBS 1009
VDW 933

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum dinsdag 10 december 1968.

UTRECHT Internationale Postzegeltentoonstelling SPOORPHILEX ’69 1969
Dienstorder No H.319 van 22 mei 1969: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder poststempel en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter gelegenheid van de internationale postzegeltentoonstelling "SPOORPHILEX '69" wordt op 6 en
7 juni a.s. in de Merwedehal van de Jaarbeurs te Utrecht een tijdelijk postkantoor gevestigd terwijl
tevens in de tentoonstellingsruimte tijdelijk een brievenbus zal worden geplaatst.
2. Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de bijzondere opdruk
"Spoorphilex '69" gebruikt.
3. De in het tijdelijk postkantoor c.q. in de tijdelijk geplaatste brievenbus ter post bezorgde stukken
zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel alsmede van een afdruk van
een dagtekeningstempel van Utrecht. Van de in de brievenbus geposte stukken kan geen aantekening worden verlangd.
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het districtspostkantoor te Utrecht.
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 SPOORPHILEX '69.
5. Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn gestempeld, 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 1010
VDW 952

Afdruk in zwart

Gebruiksdata vrijdag 6 juni 1969 tot en met zondag 8 juni 1969.
UTRECHT

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.
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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.
TBBS 1011
VDW 961j

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 11 oktober 1969.
UTRECHT

Tentoonstelling 'Postmerken' 1971

Dienstorder No H.508 van 28 september 1971: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder poststempel.
1 In het kader van het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars wordt van 8 t.e.m. 10 oktober a.s. in gebouw Tivoli aan de Lepelenburg te
Utrecht de tentoonstelling 'Postmerken' gehouden.
2 Ter gelegenheid daarvan zal op 8 en 9 oktober a.s. in genoemd gebouw een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. Voorts zal van 8 t.e.m. 10 oktober a.s. in de tentoonstellingsruimte tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
3 De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van Utrecht.
De in de tijdelijke brievenbus geposte stukken worden eveneens voorzien van een afdruk van bedoeld bijzonder poststempel en van een dagtekeningstempel van Utrecht. Van deze laatste poststukken kan echter geen aantekening worden verkregen.
4 Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het
postkantoor UTRECHT.
5 De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur
van het postkantoor Utrecht; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling TENTOONSTELLING POSTMERKEN.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven.
6 De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de
verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden 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 dagtekeningstempel UTRECHT 49 gebruikt.

764

TBBS 1012
VDW 1005

Afdruk in blauwzwart

Gebruiksperiode van vrijdag 8 oktober 1971 tot en met zondag 10 oktober 1971.
UTRECHT

Dag van de Postzegel 1971

Dienstorder No H.507 van 28 september 1971: Gebruik bijzonder poststempel 'Dag van de
Postzegel 1971'.
1 Ter gelegenheid van de 'Dag van de Postzegel 1971' zal op 9 oktober a.s. tijdelijk een brievenbus
worden geplaatst te:
Amsterdam:
in Casa 400, James Wattstraat 75;
Delfzijl:
in Hotel Dik;
Dordrecht:
in Hotel Statenhof, Steegoversloot 57-59;
Echt:
in de Huishoudschool, Julianastraat;
Enschede
in Zalencentrum Melkion, Raiffeisenstraat 25;
Helmond:
in Café-restaurant De Beurs, Markt;
Hulst (Zld):
in Sporthal Den Dullaert, Sportlaan 14;
Leeuwarden: in tentoonstellingsgebouw Frieslandhal, Heliconweg 42;
Leiden:
in de kantine van de N.V. Clos & Leembruggen, 3e Binnenvestgracht;
Roden:
in het Cultureel Centrum Winsinghof, Brink 10;
Rotterdam:
in het postkantoor, Coolsingel;
Tilburg:
in de Studiozaal van de Stadsschouwburg, Schouwburgring;
Utrecht:
in Tivoli, Lepelenburg;
Zwolle:
in Odeon, Blijmarkt.
2 De in bedoelde brievenbussen ter postbezorgde poststukken, welke moeten zijn geadresseerd en
voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, zullen door middel van een degelpers
worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel.
3 In de bijzondere poststempel wordt een afbeelding van een oud stempel, namelijk van Utrecht van
1 januari 1871, opgenomen; het randschrift zal bestaan uit de tekst:
'DAG VAN DE POSTZEGEL UTRECHT 9-X-71'.
De te gebruiken stempelafdrukken zijn voor alle plaatsen volkomen identiek; ook de in de tijdelijke brievenbussen buiten Utrecht geposte stukken worden voorzien van de hier voren bedoelde
bijzondere poststempel.
4 In verband met de machinale stempeling moet de frankering van deze poststukken geschieden in
de rechterbovenhoek van de adreszijde; hiervoor staat een rechthoekig vlak van maximaal 6 cm
breedte en 4 cm hoogte ter beschikking, gemeten vanuit de rechterbovenhoek van het poststuk.
5 Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van de in
punt 1 genoemde postkantoren. Ook de ter stempeling toegezonden poststukken worden allemaal
voorzien van een (machinale) afdruk van de in punt 3 bedoelde poststempel.
6 De ter stempeling toe te zenden poststukken, die moeten voldoen aan de hier voren in de punten 2
en 4 genoemde voorwaarden (adressering, frankering binnen bepaalde 'grenzen', enz.) moeten in
een als brief gefrankeerde envelop/verpakking worden gesloten, gericht aan de desbetreffende
postdirecteur. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling
DAG VAN DE POSTZEGEL 1971.
Bijsluiting van een begeleidend verzoek moet achterwege blijven.
7 Poststukken die niet aan de hier voren omschreven wijze en plaats van frankering voldoen kunnen
niet met de degelpers worden gestempeld. Deze poststukken worden gestempeld met een normale
dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor en daarna aan de geadresseerde(n) toe-
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gezonden. Het vorenstaande geldt zowel voor de toegezonden poststukken als voor de poststukken welke in de tijdelijke brievenbussen zijn gepost.
8 Bijvoeging van een retourenvelop/-verpakking voor terugzending van gestempelde stukken is niet
geoorloofd. Gebruik van dienstomslagen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als
voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden.

Door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen werd een speciale briefkaart vervaardigd
met volgnummer 4.
TBBS 1013
VDW 1006

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 9 oktober 1971.
UTRECHT

Dag der Verenigde Naties – Wereldontwikkelingsdag 1973

Dienstorder No H.516 van 9 oktober 1973: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
poststempel.
1 In verband met de 'Dag der Verenigde Naties - Wereldontwikkelingsdag' zal op 24 oktober a.s. tijdens de desbetreffende bijeenkomst in het postkantoor Utrecht, Neude 11 -tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2 De in die brievenbus ter post bezorgde correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Utrecht (niet bij bedoelde
brievenbus), naderhand voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel.
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3 Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het
postkantoor UTRECHT.
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 Utrecht.
Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling DAG DER VERENIGDE NATIES -WERELDONTWIKKELINGSDAG.
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.
TBBS 1014
VDW 1049

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum woensdag 24 oktober 1973.
UTRECHT

ste

64

Filatelistendag 1976

Dienstorder No H.209 van 27 april 1976: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
poststempel.
1 In verband met de 64e Filatelistendag op 8 mei a.s. zal in 'Hoog Brabant' (in Hoog Catharijne) te
Utrecht 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 Utrecht (niet in 'Hoog Brabant') gestempeld met een bijzonder poststempel.
3 Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het
postkantoor UTRECHT.
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de
poststukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur
van het postkantoor Utrecht:
Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempeling met poststempel 64e FILATELISTENDAG.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit veroorzaakt vertraging bij de verwerking van de poststukken.
4 Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling Worden toegezonden -niet c.q. onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar
het vermelde in deze dienstorder.
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde poststukken.
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Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan.
TBBS 1015
VDW 1097

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 8 mei 1976.

UTRECHT

Congres van het World Wildlife Fund (Wereld Natuur Fonds) 1976

Dienstorder No H.197 van 20 april 1976: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
poststempel.
1 Ter gelegenheid van het congres van het World Wildlife Fund (Wereld Natuur Fonds) zal op 8 mei
a.s., in de entreeruimte van de Beatrixhal te Utrecht, tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2 De in die brievenbus geposte correspondentie wordt op het postkantoor Utrecht (niet in de congresruimte) gestempeld met een bijzonder poststempel.
3 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het
postkantoor UTRECHT.
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 Utrecht.
Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempeling met poststempel WORLD
WILDLIFE FUND.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit veroorzaakt vertraging bij de verwerking van de poststukken.
4 Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar
het vermelde in deze dienstorder.
Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van gestempelde poststukken.
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden; zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan.
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TBBS 1016
VDW 1098

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 8 mei 1976.
UTRECHT

Dag van de Postzegel 1978

Dienstorder No H.386 van 19 september 1978: Gebruik bijzonder poststempel 'Dag van de
Postzegel 1978'.
1 Ter gelegenheid van de 'Dag van de Postzegel 1978' wordt op 7 oktober a.s. tijdelijk een brievenbus geplaatst te:
- Amsterdam,
in Hotel Okura, Ferd. Bolstraat 175;
- Boskoop,
in de Beurshal, A. P. van Neslaan 1;
- Etten Leur,
in de Veemarkthal, Dreef 7;
- Oude Tonge,
in het Vormingscentrum, Van Halenstraat 2;
- Rotterdam,
in het postkantoor Delftseplein;
- Utrecht,
in het Prinsenhof, Eijkmanlaan 431;
- Venlo,
in het Collegium Marianum, Casinoweg 1;
- Zevenaar,
in het Dorpshuis St. Jan, Babborgaplein 1, Babberich;
- Zwijndrecht,
in de Vonkenberg, St. van Zwijndrechtstraat 1.
2 De in hiervoor bedoelde brievenbussen ter post bezorgde correspondentie -mits geadresseerd en
voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels (zie ook punt 4) -wordt gestempeld
met een bijzonder poststempel. Evenals vorige jaren zal de stempeling wederom machinaal en op
een centraal punt geschieden.
3 In de bijzondere poststempel wordt een afbeelding van 'de Munt' te Utrecht opgenomen; het stempelrandschrift luidt: Dag van de Postzegel. Utrecht 7 oktober 1978.
De stempelafdrukken zijn voor alle poststukken hetzelfde, ook al worden die poststukken niet te
Utrecht ter post bezorgd. Een en ander geschiedt op verzoek van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen.
4 In verband met de machinale stempeling moet de frankering van deze poststukken geschieden aan
de bovenrand van de adreszijde, binnen een rechthoekig vlak van 6 cm breedte en 4 cm hoogte,
gemeten vanuit de rechterbovenhoek van het poststuk.
Alle postzegels moeten daarom binnen het hiervoor genoemde vlak worden aangebracht, anders
kunnen ze niet door de machinestempel worden 'bereikt'; handstempeling vindt niet plaats. Enveloppen van (zeer) groot formaat, dikke poststukken en pakjes kunnen evenmin machinaal worden
gestempeld.
Voorts dienen de poststukken uiteraard te voldoen aan de voorgeschreven minimum afmetingen
van 9 bij 14cm.
5 Van de hier bedoelde poststukken kan geen aantekening worden verkregen.
6 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van de in punt 1
genoemde postkantoren; voor Oude Tonge echter aan de directeur van het postkantoor MIDDELHARNIS (voor adressen zie punt 9).
Deze poststukken worden op één centraal punt en machinaal gestempeld met de in punt 3 bedoelde bijzondere poststempel. De ter stempeling toe te zenden poststukken -die moeten voldoen aan
in de punten 2 en 4 genoemde voorwaarden (adressering, frankering binnen bepaalde grenzen,
enz.) -dienen in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de
directeur van het desbetreffende kantoor (adressen zie punt 9). Op de envelop/verpakking moet
duidelijk worden vermeld: Stempeling met poststempel DAG VAN DE POSTZEGEL 1978.
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Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; aan dergelijke verzoeken kan in verband met de machinale en centrale stempeling niet worden voldaan.
Daar alle poststukken dezelfde stempel krijgen kan worden volstaan met toezending aan één van
de genoemde kantoren. Aangezien de machinale stempeling op één centraal punt geschiedt en tevens enige tijd vergt behoort er rekening mee te worden gehouden dat het verscheidene dagen
kan duren voordat de desbetreffende poststukken de geadresseerden bereiken.
7 Poststukken die niet aan de hiervoor omschreven wijze en plaats van frankering voldoen kunnen
niet machinaal worden gestempeld. Deze poststukken worden gestempeld met een normale dagtekeningstempel van het desbetreffend postkantoor en worden daarna aan de geadresseerden
toegezonden. Dit geldt zowel voor de poststukken die in de tijdelijke brievenbussen worden gepost
als voor de poststukken die ter stempeling worden toegezonden.
8 Bijvoeging van een retourenvelop/retourverpakking voor terugzending van gestempelde poststukken is niet geoorloofd. Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor terugzending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan.
9 Adressen:
Postdistrict, Postbus 99100, 1000 NA AMSTERDAM
Postkantoor, Postbus 99200, 2700 NA BOSKOOP
Postkantoor, Postbus 99720, 4870 NA ETTEN LEUR
Postkantoor, Postbus 99100, 3240 NA MIDDELHARNIS
Postdistrict, Postbus 99100, 3000 NA ROTTERDAM
Postdistrict, Postbus 99900, 3500 NA UTRECHT
Postkantoor, Postbus 99100, 5900 NA VENLO
Postkantoor, Postbus 99910, 6900 NA ZEVENAAR
Postkantoor, Postbus 99100, 3330 NA ZWIJNDRECHT.
Dienstorder No H.414 van 3 oktober 1978: Gebruik bijzonder poststempel 'Dag van de Postzegel 1978' (aanvulling dienstorder 386/1978).
1 De 'Dag van de Postzegel 1978' wordt ook te Winschoten gevierd. Op 7 oktober a.s. wordt tijdelijk
een brievenbus geplaatst te Winschoten, in De Kinker, Mr. D.U. Stikkerlaan 41.
2 Belangstellenden kunnen poststukken -onder de in dienstorder 386/1978 vermelde voorwaarden ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkantoor, Postbus 99100, 9670 NA
WINSCHOTEN.
Door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen werd een speciale envelop vervaardigd met
volgnummer 11.
TBBS 1017
VDW 1165

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 7 oktober 1978.
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UTRECHT

Tentoonstelling Herdenking Unie van Utrecht 1979

Dienstorder No H.82 van 6 februari 1979: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
poststempel.
1 Ter gelegenheid van de Tentoonstelling Herdenking Unie van Utrecht wordt van 23 februari t.e.m.
4 juni 1979 in het Centraal Museum te Utrecht tijdelijk een brievenbus geplaatst.
De in die brievenbus geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met
geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Utrecht (niet in het Centraal Museum)
gestempeld met een bijzonder poststempel. Daarnaast wordt op die poststukken nog een afdruk
van een dagtekeningstempel van Utrecht aangebracht.
2 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postdistrict, Postbus 99900, 3500 NA UTRECHT.
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a te zijn geadresseerd;
b voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de
poststukken moeten zijn aangebracht;
c in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan vorengenoemd adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek worden vermeld: Stempelen met poststempel TENTOONSTELLING UNIE VAN UTRECHT.
Bijsluiten van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend
bij de verwerking van de correspondentie.
3 Als de envelop/verpakking -waarin de poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q.
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing
naar het vermelde in punt 2, sub c, van deze dienstorder.
Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van gestempelde poststukken. Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan.
Tevens werd dagtekeningstempel UTRECHT 38 gebruikt.
TBBS 1018
VDW 1174

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 23 februari 1979 tot en met maandag 4 juni 1979.
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