VAALS
Provincie Limburg
VAALS

Internationale Ruildag 1965

Dienstorder No H.138 van 18 maart 1965: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel.
1. Op 11 april aanstaande zal in de zaal van A. Gillissen te Vaals een "Internationale Ruildag" worden
gehouden.
2. Ter gelegenheid daarvan zal in genoemde zaal een brievenbus worden geplaatst.
3. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op 12 april a.s. op het post- en telegraafkantoor Vaals van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
4. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het
post- en telegraafkantoor te Vaals.
Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING INTERNATIONALE RUILDAG" te stellen.
TBBS 1019
VDW 740

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zondag 11 april 1965.

VALKENBURG
Provincie Limburg
VALKENBURG Lb

Stoomtreinrit Apeldoorn -Valkenburg Lb 1978

Dienstorder No H.435 van 17 oktober 1978: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
poststempel.
1 In verband met de 'Stoomtreinrit Apeldoorn -Valkenburg Lb' wordt op 20 oktober a.s., in het NSstation te Valkenburg Lb tijdelijk een brievenbus geplaatst.
2 De in die brievenbus geposte correspondentie- mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met
geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Valkenburg Lb (niet in het NS-station)
gestempeld met een bijzonder poststempel.
3 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan: de directeur van het postkantoor Valkenburg, Postbus 99400, 6300 NA VALKENBURG Lb.
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a te zijn geadresseerd;
b voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de
poststukken moeten zijn aangebracht;
c in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan het hiervoor
vermelde adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek worden vermeld: Stempeling met poststempel STOOMTREINRIT APELDOORNVALKENBURGLb.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend bij de
verwerking van de correspondentie.
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.
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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.
TBBS 1020
VDW 1166

Afdruk in blauw

Gebruiksdatum vrijdag 20 oktober 1978.

VALKENBURG
Provincie Zuid-Holland
VALKENBURG Tour van Valkenburg (Z-H) 1959
Dienstorder No H.269 van 8 mei 1959: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
Tijdens de "Tour van Valkenburg ZH" zal van 12 t/m 14 mei a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden
gevestigd in het auto-PTT -kantoor, dat op een voor particulieren toegankelijke plaats in het Marine
Vliegkamp Valkenburg ZH zal worden opgesteld. De op dit bijkantoor ter verzending aangenomen
gewone-, aangetekende- en expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel
worden voorzien. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk
worden gebruikt.
Tevens werden afdrukken aangebracht van de stempels AUTO-POSTKANTOOR 2 en 3.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.
TBBS 1021
VDW 560

Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van dinsdag 12 mei 1959 tot en met donderdag 14 mei 1959.
VALKENBURG Tour van Valkenburg (Z-H) 1961
Dienstorder No H.336 van 6 juli 1961: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
1. Tijdens de "Tour van Valkenburg Z-H" zal van 11 tot en met 13 juli a.s. een tijdelijk bijpostkantoor
worden gevestigd in het auto- PTT -kantoor, dat op een voor particulieren toegankelijke plaats in
het Marine Vliegkamp Valkenburg Z-H zal worden opgesteld.
2. De op dit bijpostkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
3. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.
Tevens werden afdrukken aangebracht van de stempels AUTO-POSTKANTOOR 1, 2 en 3.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.
TBBS 1022
VDW 616

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 11 juli 1961 tot en met donderdag 13 juli 1961.
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VALKENBURG

Tour van Valkenburg (Z-H) 1963

Dienstorder No H.270 van 30 mei 1963: Tijdelijk bijpostkantoor en gelegenheidsstempel.
1. Van 10 tot en met 12 juni a.s. zal in het Marine Vliegkamp Valkenburg Z-H de "Tour van Valkenburg Z-H" worden gehouden.
2. Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd Vliegkamp in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. Het auto- PTT -kantoor zal op een voor particulieren toegankelijke
plaats worden opgesteld.
3. De op dit tijdelijke bijkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel.
4. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.
Tevens werden afdrukken aangebracht van de stempels AUTO-POSTKANTOOR 1, 2 en 3.
TBBS 1023
VDW 680

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 10 juni 1963 tot en met woensdag 12 juni 1963.

VALKENSWAARD
Provincie Noord-Brabant
VALKENSWAARD

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.
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TBBS 1024
VDW 611c

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 19 mei 1961 tot en met maandag 22 mei 1961.

VEENDAM
Provincie Groningen
VEENDAM Leger- en Luchtmachttentoonstelling ‘Paraat’ 1959
Dienstorder No H.179 van 26 maart 1959: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor / gelegenheidsstempel.
1. Van 3 april t/m 24 juni a.s. zal in de na genoemde plaatsen gedurende de daarachter vermelde
tijdvakken de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" worden gehouden:
Almelo
van 3 april t/m 11 april,
Drachten
van 17 april t/m 23 april,
Hoogeveen
van 30 april t/m 9 mei,
Heerenveen
van 15 mei t/m 19 mei,
Veendam
van 23 mei t/m 30 mei,
Assen
van 6 juni t/m 13 juni,
Harlingen
van 19 juni t/m 24 juni.
2. Ter gelegenheid hiervan zal in genoemde plaatsen een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien. Voor de aangetekende
stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt.
Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 24 gebruikt.
TBBS 1025
VDW 556e

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 23 mei 1959 tot en met zaterdag 30 mei 1959.
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VEENDAM

Regionale postzegeltentoonstelling 1964

Dienstorder No H.564 van 15 oktober 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel.
1. Van 29 tot en met 31 oktober a.s. zal in hotel Veenlust te Veendam een regionale postzegeltentoonstelling worden gehouden.
2. Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd hotel een brievenbus worden geplaatst. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het postkantoor Veendam van een afdruk van een bijzonder stempel en van het normale dagtekeningstempel worden voorzien.
3. De ter afstempeling toe te zenden stukken behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het
post- en telegraafkantoor Veendam. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING REGIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING" te stellen.
TBBS 1026
VDW 731

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 29 oktober 1964 tot en met zaterdag 31 oktober 1964.

VEENENDAAL
Provincie Gelderland
VEENENDAAL

Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1960

Dienstorder No H.209 van 14 april 1960: 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:
Doetinchem van 22 april t/m 30 april,
Veenendaal van 5 mei t/m 14 mei,
Zutphen
van 21 mei t/m 28 mei,
Nijmegen van 3 juni t/m 11 juni,
Zwolle
van 17 juni t/m 25 juni,
Coevorden van 1 juli t/m 9 juli,
Arnhem
van 13 juli t/m 21 juli as.
2. De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt.
Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 17 gebruikt.
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TBBS 1027
VDW 585b

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 5 mei 1960 tot en met zaterdag 14 mei 1960.

VEGHEL
Provincie Noord-Brabant
VEGHEL

Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1965

Dienstorder No H.139 van 18 maart 1965: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren, gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter gelegenheid van de leger- en luchtmachttentoonstelling "PARAAT" zal in de hierna genoemde
plaatsen, gedurende het daarachter vermelde tijdvak, een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd:
's-Hertogenbosch van 9 t.e.m. 19 april
Heerlen
van 27 april t.e.m. 5 mei
Echt
van 13 t.e.m. 17 mei
Geleen
van 25 t.e.m. 29 mei
Venray
van 3 t.e.m. 7 juni
Deurne
van 15 t.e.m. 19 juni
Veghel
van 29 juni t.e.m. 3 juli
Boxtel
van 13 t.e.m. 17 juli.
2. De op deze tijdelijke bijkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel, waarin naast het gebruikelijke embleem
de tekst “1945-1965 20 JAAR BEVRIJDING" is opgenomen, alsmede van een afdruk van de dagtekeningstempel "VELDPOST" worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met de opdruk "NATO PARAAT" worden gebruikt.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het betrokken kantoor. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING PARAAT" te stellen.
Dienstorder No H.177 van 1 april 1965: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren, gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. (Rectificatie do. 139/1965).
In aansluiting op do. 139/19Q5 wordt medegedeeld dat voor aangetekend te verzenden stukken
nummerstroken met de opdruk "NAPO PARAAT" en niet met de opdruk "NATO PARAAT" zullen worden gebruikt.
Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 81 gebruikt.
TBBS 1028
VDW 739g

Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van dinsdag 29 juni 1965 tot en met zaterdag 3 juli 1965.

VENLO
Provincie Limburg
VENLO

Luchtschip Graf Zeppelin 1930

In de vroege ochtend van 11 november 1930 loopt Venlo uit naar de Groote Heide om te zien hoe het
luchtschip LZ 127 Graf Zeppelin aan een parachute een zak Duitse post afwerpt en met een touw de
Nederlandse luchtpost oppikt.
‘Het was een sprookjesachtige aanblik’, meldt de Nieuwe Venlosche Courant de andere dag, ‘de geweldige, maar sierlijke luchtreus in de heldere morgenhemel te zien drijven. De opwinding is groot bij
de circa vier a vijfduizend menschen, die dit zeldzame en aangrijpende schouwspel hadden bijgewoond’.
TBBS 1029r
TBBS 1029v
VDW –

Afdruk in rood
Afdruk in violet

Vervoerd zijn 946 briefkaarten en 414 brieven.
Gebruiksdatum dinsdag 11 november 1930.
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TBBS 1030r
TBBS 1030v
VDW –

Afdruk in rood
Afdruk in violet

Een aantal poststukken is gestempeld met het dagtekeningstempel VENLO 2. Post welke door een
misverstand niet werd voorzien van een afdruk van het aankomststempel NEERGELATEN werd later,
alleen op verzoek, alsnog gestempeld met een afdruk in rode inkt (48 poststukken).
Gebruiksdatum dinsdag 11 november 1930.
VENLO Internationale Poppententoonstelling 1949
Dienstorder No H.698 van 9 november 1949: Gelegenheidsstempel.
1. Van 12 t/m 20 November 1949 zal in de Minderbroederskerk te Venlo een Internationale Poppententoonstelling worden gehouden.
2. De correspondentie, welke in de op deze tentoonstelling geplaatste brievenbus zal worden ter post
bezorgd, zal van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Naast de afdruk van het bijzondere poststempel werd een afdruk aangebracht van het dagtekeningstempel VENLO 6.
TBBS 1031
VDW 357

Afdruk in violet
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Gebruiksperiode van zaterdag 12 november 1949 tot en met zondag 20 november 1949.
VENLO

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 1032
VDW 532c

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 23 mei 1958 tot en met zaterdag 31 mei 1958.
VENLO 35 jaar Internationale vereniging “Philatelica” 1958
Dienstorder No H.482 van 2 oktober 1958: Tijdelijk bijkantoor/gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de afdeling Venlo van de internationale vereniging "Philatelica" zal op 10 en 11 oktober a.s. in het Venlona-zaal te Venlo een tijdelijk bijpostkantoor worden
gevestigd. Op de ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken zal een
afdruk van een bijzonder rubberstempel worden geplaatst. De aangetekende stukken zullen bovendien worden voorzien van een bijzondere nummerstrook.
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Tevens werd dagtekeningstempel VENLO 12 gebruikt.
TBBS 1033
VDW 548

Afdruk in zwart

Gebruiksdata vrijdag 10 oktober 1958 tot en met zondag 12 oktober 1958.

VENLO

Elektrificatie baanvak Venlo-Keulen 1968

Dienstorder No H.269 van 3 mei 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel.
1. Ter gelegenheid van de electrificatie van het baanvak Venlo-Keulen zal te Venlo op 27 mei a.s., in
de stationshal van de N.S., tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2. De in vorenbedoelde brievenbus ter post bezorgde, niet-aangetekende, stukken -welke dienen te
zijn geadresseerd en te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse frankeerzegels -zullen op het
postkantoor Venlo worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel.
3. Desgewenst kunnen, niet-aangetekende, stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het postkantoor te Venlo.
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 frankeerzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere
stempeling electrificatie baanvak Venlo-Keulen.
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. 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 april 1968 is het volgende opgenomen: Met
ingang van de zomerdienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen (26 mei 1968) wordt de elektrificatie van het baanvak Venlo-Keulen in gebruik gesteld. Ter gelegenheid hiervan zal op maandag 27
mei 1968 te Venlo een bijzonder poststempel worden aangewend. Op die dag zal in de hal van het
station Venlo een brievenbus zijn geplaatst. De in deze bus ter post bezorgde stukken zullen met het
bijzondere stempel worden afgestempeld. De elektrificatie van dit baanvak was bovendien voor de
Nederlandse Vereniging van Spoorweg Philatelisten (N.V.S.P.) aanleiding een herinneringskaart uit te
geven, die deze verdere modernisering van het spoorwegverkeer uitbeeldt.
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TBBS 1034
VDW 898

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum maandag 27 mei 1968.

VENRAY
Provincie Limburg
VENRAY

Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1965

Dienstorder No H.139 van 18 maart 1965: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren, gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter gelegenheid van de leger- en luchtmachttentoonstelling "PARAAT" zal in de hierna genoemde
plaatsen, gedurende het daarachter vermelde tijdvak, een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd:
's-Hertogenbosch van 9 t.e.m. 19 april
Heerlen
van 27 april t.e.m. 5 mei
Echt
van 13 t.e.m. 17 mei
Geleen
van 25 t.e.m. 29 mei
Venray
van 3 t.e.m. 7 juni
Deurne
van 15 t.e.m. 19 juni
Veghel
van 29 juni t.e.m. 3 juli
Boxtel
van 13 t.e.m. 17 juli.
2. De op deze tijdelijke bijkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel, waarin naast het gebruikelijke embleem
de tekst “1945-1965 20 JAAR BEVRIJDING" is opgenomen, alsmede van een afdruk van de dagtekeningstempel "VELDPOST" worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met de opdruk "NATO PARAAT" worden gebruikt.
3. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het betrokken kantoor. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING PARAAT" te stellen.
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Dienstorder No H.177 van 1 april 1965: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren, gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. (Rectificatie do. 139/1965).
In aansluiting op do. 139/19Q5 wordt medegedeeld dat voor aangetekend te verzenden stukken
nummerstroken met de opdruk "NAPO PARAAT" en niet met de opdruk "NATO PARAAT" zullen worden gebruikt.
Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 81 gebruikt.
TBBS 1035
VDW 739e

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 3 juni 1965 tot en met maandag 7 juni 1965.

VIERHOUTEN
Provincie Gelderland
VIERHOUTEN

25 jaar International Youth Hostel Federation 1957

Dienstorder No H.496ter van 8 augustus 1957: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor / gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de International Youth Hostel Federation zal van 15 t/m
17 augustus a.s. op het terrein de Paasheuvel te Vierhouten een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd in het auto- PTT -kantoor. De op dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzondere rubberstempel worden voorzien.
Naast de afdruk van het bijzondere poststempel werd een afdruk aangebracht van het dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 1.
TBBS 1036
VDW 518

Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van donderdag 15 augustus 1957 tot en met zaterdag 17 augustus 1957.

VIERHOUTEN IUSY CAMP 68; 1968
Dienstorder No H.367 van 4 juli 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel.
1. In verband met IUSY CAMP 68 te Vierhouten, zal van 22 juli t.e.m. 1 augustus a.s. op "de Paasheuvel", 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 Nunspeet (voor de bijzondere stempel te Vierhouten).
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 IUSY CAMP Vierhouten.
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.
De afkorting IUSY staat voor: International Union of Socialist Youth. Deze organisatie is in 1907 opgericht in Stuttgart met als eerste voorzitter Karl Liebknecht. Na de Eerste Wereldoorlog werd de organisatie opgesplitst. Op 30 september 1946 werd de IUSY wederom opgericht, nu in Parijs. In Nederland
bestaat thans de ‘Jonge Socialisten in de PvdA’.
TBBS 1037
VDW 906

Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van maandag 22 juli 1968 tot en met donderdag 1 augustus 1968.

VLAARDINGEN
Provincie Zuid-Holland
VLAARDINGEN

Shell-Post en 44

ste

Filatelistendag 1956

Mededeling: Er zullen te Vlaardingen drie verschillende stempels en drie verschillende aantekenstrookjes worden gebruikt, te weten voor de Tentoonstelling, voor de Filatelistendag en voor het FipcoCongres. Het evenement wordt gehouden in het gebouw, gelegen in het B.P.M.-Sportpark “De Vijfsluizen”.
Tevens werd dagtekeningstempel VLAARDINGEN 10 gebruikt.

Proefafdrukken op kartonpapier.
TBBS 1038
VDW 494

Stempel Shell-Post, afdruk in violet

Gebruiksperiode van vrijdag 31 augustus 1956 tot en met donderdag 6 september 1956.
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Proefafdrukken op kartonpapier.
TBBS 1039
VDW 495

e

Stempel 44 Filatelistendag, afdruk in violet

Gebruiksdatum zaterdag 1 september 1956.

Proefafdrukken op kartonpapier.
TBBS 1040
VDW 496

Stempel FIPCO Congres, afdruk in violet

Gebruiksdatum maandag 3 september 1956.
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VLAARDINGEN

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.
Verder werd het dagtekeningstempel VELDPOST 27 gebruikt.
TBBS 1041
VDW 633f

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 8 juni 1962 tot en met zaterdag 16 juni 1962.
VLAARDINGEN

Postzegeltentoonstelling Vlaardingen 700 jaar stad 1973

Dienstorder No H.463 van 11 september 1973: Vestiging tijdelijk postkantoor, tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder poststempel.
1 In verband met de Postzegeltentoonstelling Vlaardingen 700 jaar stad zal van 27 t.e.m. 29 september a.s. in het Reeders Huys, Westhavenkade 45 te Vlaardingen, tijdelijk een postkantoor worden gevestigd. Verder wordt van 27 t.e.m. 30 september a.s. in de tentoonstellingsruimte tijdelijk
een brievenbus geplaatst.
2 De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden poststukken alsmede de in de tijdelijke
brievenbus geposte stukken worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel; daarnaast wordt op de poststukken tevens een afdruk van een dagtekeningstempel van Vlaardingen
aangebracht. Alle poststukken moeten voldoende zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels.
3 Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het
postkantoor VLAARDINGEN.
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;
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c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur
van het postkantoor Vlaardingen. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling POSTZEGEL TENTOONSTELLING VLAARDINGEN 700 JAAR STAD.
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.
Verder werd het dagtekeningstempel VLAARDINGEN 5 gebruikt.
TBBS 1042
VDW 1046

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 27 september 1973 tot en met zondag 30 september 1973.

VLIEGBASIS SOESTERBERG / ZEIST
Provincie Utrecht
SOESTERBERG Luchtmachttentoonstelling 1958
Dienstorder No H.316 van 26 juni 1958: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
1. Van 5 t/m 19 juli a.s. zal op de vliegbasis Soesterberg ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van
de Koninklijke Luchtmacht een luchtmachttentoonstelling worden gehouden.
2. Voor de duur van deze tentoonstelling zal op genoemde vliegbasis een tijdelijk bijpostkantoor zijn
gevestigd. De op dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende- en expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
Naast de afdruk van het bijzondere poststempel werd een afdruk aangebracht van het dagtekeningstempel VELDPOST 23.
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Proefafdrukken op karton.
TBBS 1043
VDW 535

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 5 juli 1958 tot en met zaterdag 19 juli 1958.
SOESTERBERG 55 jaar Koninklijke Luchtmacht 1968
Dienstorder No H.342 van 20 juni 1968: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. In verband met het 55-jarig bestaan van de Koninklijke Luchtmacht zal van 3 t.e.m. 12 juli a.s., op
de Vliegbasis Soesterberg, een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, gehuisvest in een veldpostkantoor.
2. De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken zullen worpen voorzien van een afdruk van de dagtekeningstempel " VELDPOST 80" alsmede van een afdruk van een bijzonder stempel.
3. Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk "NAPO" gebezigd.
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het postkantoor Zeist.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
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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 55 JAAR KONINKLIJKE LUCHTMACHT.
5. Bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de onderhavige stempels, 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 juli 1968 is het volgende opgenomen: Het
55-jarig bestaan van de Koninklijke Luchtmacht was aanleiding voor de vestiging van 3 tot 12 juli 1968
van een tijdelijk veldpostkantoor op de vliegbasis Soesterberg, waar gewone en aangetekende poststukken werden voorzien van een bijzonder poststempel en ter datering naast de zegels een veldpoststempel met nummer 80. Aangetekende stukken kregen strookjes met NAPO-opdruk.
Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 80 gebruikt.
TBBS 1044
VDW 904

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van woensdag 3 juli 1968 tot en met vrijdag 12 juli 1968.

VLIEGBASIS YPENBURG
Provincie Zuid-Holland
YPENBURG

Nationale jeugd luchtvaartdagen; Luchtmachttentoonstelling 1963

Dienstorder No H.149 van 28 maart 1963: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de op 18 en 19 april a.s. op de vliegbasis Ypenburg der Koninklijke Luchtmacht te houden nationale jeugd luchtvaartdagen 1963 zal op de gelijktijdig te houden luchtmachttentoonstelling een brievenbus worden geplaatst.
2. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het districtspostkantoor ´s-Gravenhage
van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
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TBBS 1045
VDW 670

Afdruk in blauwzwart

Gebruiksdata donderdag 18 april 1963 en vrijdag 19 april 1963.

VLISSINGEN
Provincie Zeeland
VLISSINGEN Zeeuwsche Landbouwtentoonstelling 1921
Mededeeling No 9917S van 30 augustus 1921: Op het terrein van de Zeeuwsche Landbouwtentoonstelling, welke van 12-17 September 1921 te Vlissingen wordt gehouden, zal een tijdelijk bij post-,
telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd.
Het bijkantoor, dat zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Vlissingen, zal
van 10 m.-5 a. worden opengesteld voor:
- den verkoop van frankeerzegels en andere formulieren;
- het ter verzending aannemen en uitreiken van aangeteekende en expresse stukken;
- het ter verzending aannemen van telegrammen;
- het voeren van locale, interlocale en internationale telefoongesprekken.
Een bijzonder poststempel werd niet gebruikt.

VLISSINGEN

Provinciale Zeeuwsche Postzegeltentoonstelling / 23
listendag 1932
ste

ste

Nederlandsche Philate-

Op 27 en 28 augustus 1932 werd te Vlissingen de 23 Nederlandsche Philatelistendag gehouden. Dit
ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de Postzegelvereniging “Vlissingen”. De bijeenkomst
vond plaats in een zaal van het Grand Hotel “Britannia”.
Op 27, 28 en 29 augustus 1932 werd te Vlissingen de Provinciale Zeeuwsche Postzegeltentoonstelling gehouden.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1932: Vlissingen. Wij
ontvingen de volgende fraaie stempels in violetten inkt:
1e. in schild het Vlissingsche wapen en inschrift XXIII NED. PHILATELISTENDAG. VLISSINGEN 27 VIII -32, ook van 28. VIlI bekend, en
2e. rond stempel, in het midden het Zeeuwsche wapen (zwemmende leeuw) met omschrift VLISSINGEN 27 VIlI 32. PROV. ZEEUWSCHE POSTZEGEL TENTOONSTELLING.
Naar de heer Benders ons mededeelt, waren het vaste gummistempels, dus geen verwisselbare datum Er zijn in het geheel dus 5 stempels geweest, n.l. 27 Augustus Postzegeltentoonstelling en Philatelistendag, 28 Augustus idem en 29 Augustus alleen Postzegeltentoonstelling.
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TBBS 1046A
TBBS 1046B
VDW 111

Stempel 27-VIII-32, afdruk in violet
Stempel 28-VIII-32, afdruk in violet

Gebruiksdata op zaterdag 27 augustus en zondag 28 augustus 1932.
TBBS 1047A
TBBS 1047B
TBBS 1047C
VDW 112

Stempel 27-VIII-32, afdruk in violet
Stempel 28-VIII-32, afdruk in violet
Stempel 29-VIII-32, afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 27 augustus 1932 tot en met maandag 29 augustus 1932.
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VLISSINGEN

Congres van den Centralen Bond van PTT personeel 1937

Dienstorder No 311 van 19 mei 1937: Gelegenheidsstempels.
De op het van 27 t/m 29 Mei a.s. te Vlissingen te houden Congres van den Centralen Bond van Nederlandsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel ter post bezorgde correspondentie zal van den
afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien.
TBBS 1048
VDW 191

Afdruk in zwart

In het stempelboek van De Munt is tevens een stempel afgedrukt met de kantoornaam SCHEVENINGEN.
Gebruiksperiode van donderdag 27 mei 1937 tot en met zaterdag 29 mei 1937.

ste

VLISSINGEN

Nationale Philatelistische Tentoonstelling / 42 Nederlandse Filatelistendag
1954
Dienstorder No H.619 van 25 augustus 1954: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de Nationale Philatelistische Tentoonstelling te Vlissingen zal op 3 en 4 September a.s. in het Concertgebouw aldaar een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
2. De op 3 September in het tijdelijk bijkantoor ter verzending aangeboden correspondentie, alsmede
die, welke na 4 September in de brievenbus van het tijdelijk bijkantoor wordt aangetroffen, zal worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel, welke o.m. als tekst bevat: “Zeelandia
1954”.
3. De op 4 September in het tijdelijk bijkantoor ter verzending aangeboden gewone en aangetekende
stukken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel met de tekst “42e Nederlandse Philatelistendag”.

Tevens werden de dagtekeningstempels VLISSINGEN 2 en 3 gebruikt.
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TBBS 1049v
TBBS 1049z
VDW 460

Stempel “Zeelandia 1954”, afdruk in violet
Stempel “Zeelandia 1954”, afdruk in zwart

Gebruiksperiode vrijdag 3 september 1954 tot en met zondag 5 september 1954.
TBBS 1050
VDW 461

Stempel “42

ste

Philatelistendag”, afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 4 september 1954.

VLISSINGEN

De Ruyterherdenking 1957

Dienstorder No H.390 van 20 juni 1957: Vestiging tijdelijk bijkantoor/gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de "De Ruyterherdenking" zal te Vlissingen op 2 juli a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd in het auto- PTT -kantoor. De in dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone en aangetekende stukken zullen van een afdruk van een bijzondere rubberstempel worden
voorzien.
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TBBS 1051
VDW 515

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum dinsdag 2 juli 1957.
VLISSINGEN

Leger- en Luchtmachttentoonstelling “PARAAT 1967”

Dienstorder No H.193 van 13 april 1967: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik bijzonder
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk ( Paraat 1967).
1. Ter gelegenheid van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "PARAAT 1967" zal in de hierna genoemde plaatsen, gedurende het daarachter vermelde tijdvak, een tijdelijk postkantoor worden gevestigd:
Etten
van 28 april t.e.m. 4 mei;
Vlissingen van 12 mei t.e.m. 20 mei;
Breda
van 30 mei t.e.m. 3 juni;
Gorinchem van 12 juni t.e.m. 17 juni;
Ede
van 26 juni t.e.m. 1 juli.
2. De in deze tijdelijke postkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende. en expresse-stukken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel en van een afdruk
van de dagtekeningstempel " VELDPOST".
Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk "NAPO PARAAT"
worden gebruikt.
3. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en
gewicht te zijn gefrankeerd. Zij behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag
te worden gesloten, die is geadresseerd aan de directeur van de in punt 1 genoemde postkantoren. Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld "Bijzondere stempeling PARAAT 1967".
Tevens werd het dagtekeningstempel VELDPOST 79 gebruikt.
TBBS 1052
VDW 841b

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 12 mei 1967 tot en met zaterdag 20 mei 1967.
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VLISSINGEN

25 jaar I.V. Philatelica afdeling Vlissingen 1970

Dienstorder No H.245 van 23 april 1970: Gebruik bijzonder poststempel.
1. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de I.V. Philatelica, afdeling Vlissingen, zal van 6
t.e.m. 10 mei a.s. in het 'Scheldekwartier' aan de Dishoekstraat te Vlissingen tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. De in deze brievenbus ter post bezorgde correspondentie wordt voorzien
van een afdruk van een bijzonder poststempel; daarnaast wordt tevens een afdruk van een dagtekeningstempel van Vlissingen aangebracht.
Van deze stukken kan geen aantekening worden verlangd.
2. Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het
postkantoor Vlissingen.
3. De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren :
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht.
c. in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten waarop duidelijk moet worden
vermeld : Bijzondere stempeling 25 JAAR I.V. PHILATELICA.
Bijsluiting van een begeleidend verzoek dient achterwege te blijven.
4. De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de
verzamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden onder
verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder.
Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken
is niet geoorloofd. Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor toezending van te stempelen
poststukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.
TBBS 1053
VDW 969

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van woensdag 6 mei 1970 tot en met zondag 10 mei 1970.

ste

VLISSINGEN Nationale Postzegeltentoonstelling 'Zeelandia '73' / 61 Filatelistendag 1973
Dienstorder No H.283 van 29 mei 1973: Vestiging tijdelijk postkantoor, tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzondere poststempels.
1 Van 14 t.e.m. 17 juni a.s. wordt in de Sporthal te Vlissingen de Nationale Postzegeltentoonstelling
'Zeelandia '73' gehouden. Ter gelegenheid daarvan zal van 14 t.e.m. 16 juni a.s. in genoemde
sporthal een tijdelijk postkantoor worden gevestigd.
Tevens zal van 14 t.e.m. 17 juni a.s. in de tentoonstellingsruimte tijdelijk een brievenbus worden
geplaatst.
2 De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van een
dagtekeningstempel van Vlissingen.
De in de tijdelijke brievenbus geposte stukken worden eveneens voorzien van een afdruk van vorengenoemde bijzondere poststempel en van de dagtekeningstempel van Vlissingen. Van deze, in
de tijdelijke brievenbus geposte stukken, kan echter geen aantekening worden verkregen.
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3 Voorts wordt in genoemd tijdelijk postkantoor, echter alleen op 16 juni a.s., een afzonderlijke bijzondere poststempel gebruikt in verband met de 61e Filatelistendag.
4 De beide bijzondere poststempels mogen niet gezamenlijk op één stuk worden aangebracht.
5 Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het
postkantoor VLISSINGEN.
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten waarop duidelijk moet
worden vermeld:
voor Vlissingen (punt 2): Bijzondere stempeling NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING ZEELANDIA '73;
voor Vlissingen (punt 4): Bijzondere stempeling 61e FILATELISTENDAG.
Toezending moet geschieden voor elk soort bijzondere poststempel afzonderlijk. Bijsluiting van een
apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt onnodig vertragend bij de stempeling.
6 De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de
verzamelenvelop/-verpakking niet c.q. onvoldoende is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden teruggezonden onder verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder.
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van gestempelde poststukken is niet geoorloofd.
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de
terugzending ervan, is verboden.
Tevens werd het dagtekeningstempel VLISSINGEN 7 gebruikt.
TBBS 1054
VDW 1035

Stempel nationale Postzegeltentoonstelling, afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 14 juni 1973 tot en met zondag 17 juni 1973.
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TBBS 1055
VDW 1036

e

Stempel 61 Filatelistendag, afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 16 juni 1973.

VLISSINGEN

e

Vlll Interasma-congres 1975

Dienstorder No H.449 van 23 september 1975: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder poststempel.
e
1 In verband met het Vlll Interasma-congres zal van 6 t.e.m. 9 oktober a.s. in hotel Brittannia te Vlissingen een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. (P.M.: Interasma = een internationaal samenwerkingsverband van astma-specialisten).
2 De in bedoeld tijdelijk postkantoor ter post bezorgde correspondentie wordt gestempeld met een
bijzonder poststempel; daarnaast wordt op de poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van Vlissingen aangebracht.
3 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkantoor VLISSINGEN.
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 Vlissingen. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld:
e
Stempeling met poststempel Vlll INTERASMA-CONGRES.
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.
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden; zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan.
Tevens werd het dagtekeningstempel VLISSINGEN 7 gebruikt.
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TBBS 1056
VDW 1083

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 6 oktober 1975 tot en met donderdag 9 oktober 1975.

WAALWIJK
Provincie Noord-Brabant
WAALWIJK

Provinciale Landbouwtentoonstelling 1910
s

Mededeeling No 4059 van 26 augustus 1910: Op het terrein van de Provinciale Landbouwtentoonstelling, welke van 4-8 September te Waalwijk zal worden gehouden, wordt een tijdelijk bijpost- en
telegraafkantoor gevestigd dat mede voor den den localen, interlocalen en internationalen telefoondienst zal zijn opengesteld.
s
Mededeeling No 4142 van 1 september 1910: De duur van de Provinciale Landbouwtentoonstelling
te Waalwijk (zie Mededeelingen XXXV van 1910), zal worden verlengd tot 11 September.
Een bijzonder poststempel werd niet gebruikt. De correspondentie werd gestempeld op het postkantoor te Waalwijk.

WAALWIJK

Leger- en Luchtmachttentoonstelling 1961

Dienstorder No H.162 van 7 april 1961: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren / gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" zullen in de na genoemde
plaatsen gedurende de daarachter vermelde tijdvakken tijdelijke bijkantoren worden gevestigd:
Roosendaal
van 21 april t/m 1 mei;
Waalwijk
van 5 mei t/m 13 mei;
Valkenswaard
van 19 mei t/m 22 mei;
Steenbergen
van 26 mei t/m 30 mei;
Leerdam
van 3 juni t/m 10 juni;
Helmond
van 16 juni t/m 24 juni;
Boxmeer
van 30 juni t/m 4 juli;
Cuyk
van 8 juli t/m 12 juli.
2. De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende en expresse-stukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. Voor aangetekende
stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt.
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TBBS 1057
VDW 611b

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 5 mei 1961 tot en met zaterdag 13 mei 1961.

WAGENINGEN
Provincie Gelderland
WAGENINGEN

Postzegeltentoonstelling 1963

Dienstorder No H.253 van 24 mei 1963: Tijdelijk bijpostkantoor, gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk voor aangetekende stukken.
1. Op 8 juni a.s. zal in het gebouw van de International Club te Wageningen een postzegeltentoonstelling worden gehouden.
2. Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd gebouw een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
3. De op dit bijkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een
afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.
TBBS 1058r
TBBS 1058z
VDW 679

Afdruk in rood
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 8 juni 1963.
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WARFFUM
Provincie Groningen
WARFFUM

Voltooiing automatisering Nederlandse telefoonnet 1962

Dienstorder No H.231 van 4 mei 1962: Tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor / gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de voltooiing van de automatisering van het Nederlandse telefoonnet zal op
22 mei a.s. te Warffum in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor
worden gevestigd.
2. De op dit tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende
en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
3. Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.

Tevens werd het dagtekeningstempel WARFFUM 2 gebruikt.
TBBS 1059
VDW 638

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum dinsdag 22 mei 1962.

WASSENAAR
Provincie Zuid-Holland
WASSENAAR

Postzegeltentoonstelling 1957

Dienstorder No H.769 van 5 december 1957: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor/ gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de Postzegeltentoonstelling, welke van 14 t/m 22 december a.s. in het Kasteel
Oud Wassenaar te Wassenaar wordt georganiseerd, zal aldaar op 16, 18 en 20 december een tijdelijk
bijpostkantoor zijn gevestigd.
De op dit bijpostkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien.
De stukken, welke van 14 t/m 22 december a.s. worden gedeponeerd in de brievenbus, opgesteld in
de expositieruimte, zullen eveneens van een afdruk van deze stempel worden voorzien.

Tevens werden de dagtekeningstempels WASSENAAR 1, 4 en 6 gebruikt.
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TBBS 1060v
TBBS 1060z
VDW 526

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 14 december 1957 tot en met zondag 22 december 1957.

WEERT
Provincie Limburg
WEERT 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.
Tevens werd het dagtekeningstempel VELDPOST 27 gebruikt.
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TBBS 1061
VDW 633a

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 6 april 1962 tot en met zaterdag 14 april 1962.

WENEN
Oostenrijk
WENEN

Postzegeltentoonstelling 'Wien '75'

Dienstorder No H.539 van 11 november 1975: Gebruik bijzonder poststempel door de Filatelistische Dienst PTT.
1 In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de postzegeltentoonstelling
'Wien '75' te Wenen, van 27 november t.e.m. 7 december a.s., zal een bijzonder poststempel worden gebruikt.
2 Deze bijzondere poststempel wordt aangebracht op de uitsluitend met geldige 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 worden vermeld: Stempeling met bijzonder poststempel WIEN '75.
Bijsluiting van een 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.
He gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden; zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan.
Tevens werd het dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE FILATELISTISCHE DIENST PTT 2 gebruikt.
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TBBS 1062
VDW 1091

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 27 november 1975 tot en met zondag 7 december 1975.

WINSCHOTEN
Provincie Groningen
WINSCHOTEN Winschoten eerste Verenigde Naties stad 1974
Dienstorder No H.499 van 8 oktober 1974: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
poststempel.
1 Ter gelegenheid van het uitroepen van Winschoten tot eerste Verenigde Naties stad zal op 24 oktober a.s. in het sociaal-cultureel centrum 'de Klinker' te Winschoten 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 Winschoten gestempeld met een bijzonder poststempel.
3 Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het
postkantoor WINSCHOTEN.
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 Winschoten. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling WINSCHOTEN EERSTE VERENIGDE NATIES STAD.
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; zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan.
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TBBS 1063
VDW 1066

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum donderdag 24 oktober 1974.

WINTERSWIJK
Provincie Gelderland
WINTERSWIJK 100 jaar Spoorlijn Zutphen-Winterswijk 1978
Dienstorder No H.351 van 29 augustus 1978: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder poststempel.
1 Ter gelegenheid van '100 jaar spoorlijn Zutphen-Winterswijk' wordt op 16 september a.s. in het
desbetreffende tentoonstellingslokaal in het NS-station Winterswijk tijdelijk een brievenbus geplaatst.
2 De in die brievenbus geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met
geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Winterswijk (niet in het NS-station) gestempeld met een bijzonder poststempel.
3 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan: de directeur van het postkantoor, Postbus 99900, 7100 NA WINTERSWIJK.
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a te zijn geadresseerd;
b voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de
poststukken moeten zijn aangebracht;
c in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan het hiervoor
vermelde adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek worden vermeld: Stempeling met poststempel 100 JAAR SPOORLIJN ZUTPHENWINTERSWIJK.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend bij de
verwerking van de correspondentie.
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 1064
VDW 1163

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 16 september 1978.

WOLVEGA
Provincie Friesland
WOLVEGA

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.
Tevens werd het dagtekeningstempel VELDPOST 27 gebruikt.
TBBS 1065
Afdruk in zwart
VDW 701g
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Gebruiksperiode van woensdag 17 juni 1964 tot en met zaterdag 20 juni 1964.

WORMERVEER
Provincie Noord-Holland
WORMERVEER

40-jarig jubileum van de Vereniging van Zaanse Postzegelverzamelaars
'De Posthoorn' 1978
Dienstorder No H.413 van 3 oktober 1978: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
poststempel.
1 In verband met het 40-jarig jubileum van de Vereniging van Zaanse Postzegelverzamelaars 'De
Posthoorn' wordt van 20 t.e.m. 22 oktober a.s. in de Openbare MAVO-school te Wormerveer
(Kerkstraat 104) tijdelijk een brievenbus geplaatst.
De in die brievenbus geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met
geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Wormerveer (niet in de MAVO-school)
gestempeld met een bijzonder poststempel. Daarnaast wordt op die poststukken nog een afdruk
van een dagtekeningstempel van Wormerveer aangebracht.
2 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het hiervoor
genoemde kantoor (voor adres zie punt 4).
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a te zijn geadresseerd;
b voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de
poststukken, moeten zijn aangebracht;
c in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten. Op de envelop/verpakking
moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek- worden vermeld: Stempeling met poststempel 40 JAAR 'DE POSTHOORN'.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend bij de
verwerking van de correspondentie.
3 Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 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.
4 Adres: Postkantoor, Postbus 99210,1520 NA WORMERVEER
Tevens werd het dagtekeningstempel WORMERVEER 5 gebruikt.
TBBS 1066
VDW 1167

Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van vrijdag 20 oktober 1978 tot en met zondag 22 oktober 1978.

WUPPERTAL
Duitsland
WUPPERTAL

Postzegeltentoonstelling 'Naposta 76' 1976

Dienstorder No H.124 van 16 maart 1976: Gebruik bijzonder poststempel door de Filatelistische
Dienst PTT.
1 In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de postzegeltentoonstelling
'Naposta 76' te Wuppertal, van 6 t.e.m. 11 apri11976, zal een bijzonder poststempel worden gebruikt.
2 Deze bijzondere poststempel wordt uitsluitend aangebracht op de met geldige Nederlandse postzegels gefrankeerde poststukken; daarnaast wordt voorts nog 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 stukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. voldoende en uitsluitend te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de
adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht:
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking, gericht aan de Filatelistische Dienst PTT,
Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage te worden gezonden. Op de envelop/verpakking moet
duidelijk worden vermeld: Stempeling met poststempel NAPOSTA 76.
Bijsluiting van een 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/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van gestempelde poststukken.
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan.
TBBS 1067
VDW 1094

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 6 april 1976 tot en met zondag 11 april 1976.
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WÜRZBURG
Duitsland
WÜRZBURG

Postzegeltentoonstelling 1973

Dienstorder No H.130 van 13 maart 1973: Gebruik bijzonder poststempel door Filatelistische
Dienst.
1 In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de postzegeltentoonstelling te
Würzburg (Dld) zal een bijzonder poststempel worden gebruikt.
2 In deze bijzondere poststempel wordt alleen tekst opgenomen, t.w.: FILATELISTISCHE DIENST
PTT 'S-GRAVENHAGE. POSTZEGELTENTOONSTELLING WÜRZBURG 2 -13 APRIL 1973.
De bijzondere poststempel wordt uitsluitend aangebracht op de met geldige 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; dit geldt derhalve alleen voor deze bijzondere poststempel.
4 De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking, gericht aan de Filatelistische Dienst PTT,
Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage, te worden gezonden. Op de envelop/verpakking moet
duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling Postzegeltentoonstelling Würzburg.
Bijsluiting van een apart verzoek moet beslist achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de stempeling.
5 Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q.
onvoldoende is gefrankeerd zal de zending aan de afzender(s) worden teruggezonden onder 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 niet toegestaan.
Tevens werd het dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE FILATELISTISCHE DIENST PTT 2 gebruikt.
TBBS 1068
VDW 1028

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 2 april 1973 tot en met vrijdag 13 april 1973.
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ZAANDAM
Provincie Noord-Holland
ZAANDAM

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 1069
VDW 633g

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 25 juni 1962 tot en met zaterdag 30 juni 1962.

ZEIST
Provincie Utrecht
ZEIST Groote Tuinbouwtentoonstelling 1909
s
Mededeeling No 3754 van 22 juli 1909: Op het terrein van de Groote Tuinbouwtentoonstelling.,
welke van 25 Augustus t/m 16 September e.k. te Zeist zal worden gehouden, wordt een tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor gevestigd.
In dat kantoor zal een openbare spreekcel van het locale net worden geplaatst, welke voor het locaal,
interlocaal en internationaal verkeer zal zijn opengesteld.
s
o
Mededeeling No 3949 van 5 augustus 1909: Onder verwijzing naar het daaromtrent bepaalde in n
XXXII der "Mededeelingen" van dit ,jaar, wordt ter kennis gebracht, dat het tijdelijke bijpost- en telegraafkantoor op het terrein van de Groote Tuinbouwtentoonstelling te Zeist reeds den 23en Augustus
a.s. zal worden opengesteld.
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TBBS 1070
VDW 10

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 23 augustus 1909 tot en met donderdag 16 september 1909.

ZEIST

75 jaar Korfbal (zie tevens Amsterdam) 1978

Dienstorder No H.221 van 23 mei 1978: Gebruik bijzondere poststempel.
1 Ter gelegenheid van '75 jaar korfbal' wordt een bijzonder poststempel gebruikt, t.w.: op 3 juni a.s.
te Zeist met 'afbeelding' en alleen de tekst 'Zeist 3 juni 1978'.
2 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan het desbetreffende postkantoor (voor het adres zie punt 4).
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a te zijn geadresseerd;
b voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de
poststukken moeten zijn aangebracht;
c in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten. Op de envelop/verpakking
moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek -worden vermeld: Stempeling met poststempel ZEIST 3JUNI 1978 ('korfbal').
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt enkel maar vertragend bij de
verwerking van de correspondentie.
3 Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar
het vermelde in 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.
4 Adres:Postkantoor, Postbus 99100, 3700 NA ZEIST.
TBBS 1071
VDW 1156

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 3 juni 1978.
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ZEVENAAR
Provincie Gelderland
ZEVENAAR

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.
Tevens werd het dagtekeningstempel VELDPOST 27 gebruikt.
TBBS 1072
VDW 701b

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 27 april 1964 tot en met donderdag 30 april 1964.
ZEVENAAR

Filatelistische tentoonstelling Zephilex 1968

Dienstorder No H.269 van 3 mei 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
stempel.
1. Ter gelegenheid van de filatelistische tentoonstelling Zephilex '68 te Zevenaar, van 23 t.e.m. 25
mei a.s., zal in "Ons Huis" tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2. De in vorenbedoelde brievenbussen ter post bezorgde, niet-aangetekende, stukken -welke dienen
te zijn geadresseerd en te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse frankeerzegels -zullen op het
postkantoor Zevenaar worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De te Zevenaar
geposte stukken worden bovendien voorzien 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 Zevenaar.
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 frankeerzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere
stempeling ZEPHILEX '68.

813

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. Gebruik van dienstomslagen, zowel
voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden.
TBBS 1073
VDW 896

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 23 mei 1968 tot en met zaterdag 25 mei 1968.

ZIERIKZEE
Provincie Zeeland
ZIERIKZEE Landbouwtentoonstelling 1957
Dienstorder No H.390bis van 20 juni 1957: Vestiging tijdelijk bijkantoor/gelegenheidsstempel.
Van 4 t/m 6 juli a.s. zal het auto- PTT -kantoor worden opgesteld te Zierikzee in het kader van de
landbouwtentoonstelling, georganiseerd door de Zeeuwse Landbouw Maatschappij. De in het tijdelijk
bijpost- en telefoonkantoor aldaar aangenomen gewone en aangetekende stukken zullen van een
afdruk van een bijzondere rubberstempel worden voorzien.

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTANTOOR 1, 2 en 3 gebruikt.
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TBBS 1074
VDW 516

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 4 juli 1957 tot en met zaterdag 6 juli 1957.

ZUTPHEN
Provincie Gelderland
ZUTPHEN Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1960
Dienstorder No H.209 van 14 april 1960: 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:
Doetinchem
van 22 april t/m 30 april,
Veenendaal
van 5 mei t/m 14 mei,
Zutphen
van 21 mei t/m 28 mei,
Nijmegen
van 3 juni t/m 11 juni,
Zwolle
van 17 juni t/m 25 juni,
Coevorden
van 1 juli t/m 9 juli,
Arnhem
van 13 juli t/m 21 juli as.
2. De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt.
TBBS 1075
VDW 585c

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 21 mei 1960 tot en met zaterdag 28 mei 1960.
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ZWOLLE
Provincie Overijssel
ZWOLLE Schaefer’s Sprookjesstad “Lilliput” 1937
Dienstorder No 311 van 19 mei 1937: Gelegenheidsstempels.
1. Te Haarlem, Den Helder en Zwolle zal achtereenvolgens van 21 t/m 26 Mei, van 28 Mei t/m 2 Juni
en van 11 t/m 16 Juni a.s. de sprookjesstad "Lilliput" zijn gevestigd.
2. De correspondentie, welke in een aldaar te plaatsen brievenbus ter post wordt bezorgd, zal van
den afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien.
Dienstorder No 364 van 9 juni 1937: Gelegenheidsstempels.
1. Van de vestiging van de Sprookjesstad "Lilliput" te Zwolle van 11 t/m 1/3 Juni en te Hengelo (0)
van 18 t/m 23 Juni a.s. is afgezien.
2. Derhalve moet het medegedeelde in dos 311/1937 en 349/1937 ten aanzien van de stempeling
van de correspondentie wat deze steden betreft als vervallen worden beschouwd.
3. De Sprookjesstad zal thans van 11 t/m 16 Juni a.s. te Breda gevestigd zijn. De correspondentie,
welke in een aldaar te plaatsen brievenbus wordt ter post bezorgd, zal van den afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien.
ZWOLLE Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1960
Dienstorder No H.209 van 14 april 1960: 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:
Doetinchem
van 22 april t/m 30 april,
Veenendaal
van 5 mei t/m 14 mei,
Zutphen
van 21 mei t/m 28 mei,
Nijmegen
van 3 juni t/m 11 juni,
Zwolle
van 17 juni t/m 25 juni,
Coevorden
van 1 juli t/m 9 juli,
Arnhem
van 13 juli t/m 21 juli as.
2. De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt.
TBBS 1076
VDW 585e

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 17 juni 1960 tot en met zaterdag 25 juni 1960.
ZWOLLE 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
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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 1077
VDW 772

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum dinsdag 15 februari 1966.
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ZWOLLE

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 1078
VDW 823

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum dinsdag 29 november 1966.
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ZWOLLE

Verkoop Kinderpostzegel 1968

Dienstorder No H.607 van 31 oktober 1968: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik bijzondere stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk.
1. Ter stimulering van de verkoop van de Kinderpostzegels 1968 (vgl do. 510/1968) zal in de hierna
vermelde plaatsen, op de daarachter vermelde datum(s), een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, gehuisvest in het Autopostkantoor.
Amsterdam
12 t.e.m. 14 november
Haarlem
15 november
Leeuwarden
18 november
Groningen
19 november
Assen
20 november
Zwolle
21 november
Deventer
22 november
Arnhem
25 november
Nijmegen
26 november
's-Hertogenbosch 27 november
Eindhoven
28 en 29 november
Maastricht
2 december
Roermond
3 december
Hilversum
9 december
Utrecht
10 december
Breda
11 december
Middelburg
12 december
Rotterdam
16 en 17 december
's-Gravenhage
18 en 19 december
Leiden
20 december
2. De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expressestukken worden, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Kinderpostzegels 1968, voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De in het tijdelijk postkantoor te Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en 's-Gravenhage ter post bezorgde stukken zullen tevens worden voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel Autopostkantoor.
3. Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk AUTOPOSTKANTOOR gebezigd.
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1
genoemde postkantoren.
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk) en gewicht te zijn gefrankeerd met uitsluitend Kinderpostzegels 1968, die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere
stempeling Autopostkantoor/Kinderpostzegels 1968.
Toezending dient te geschieden aan elk postkantoor afzonderlijk (zie punt 1 hier voren).
5. Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel aan de geadresseerden toegezonden.
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.
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TBBS 1079
VDW 923

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum donderdag 21 november 1968.

ste

ZWOLLE Nationale Postzegeltentoonstelling / 58 Filatelistendag 1970
Dienstorder No H.261 van 1 mei 1970: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder
poststempel.
1. Van 14 t.e.m. 18 mei a.s. wordt in de gemeentelijke sporthal, Van Wevelinkhovenstraat 107 te
Zwolle de Nationale Postzegeltentoonstelling gehouden. Ter gelegenheid daarvan zal op 15 en 16
mei a.s. in genoemd gebouw een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. Voorts zal van 14 t.e.m.
18 mei a.s. in de tentoonstellingsruimte tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.
2. De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van Zwolle.
De in de tijdelijke brievenbus geposte stukken worden eveneens voorzien van een afdruk van een
bijzonder poststempel en een afdruk van het dagtekeningstempel van Zwolle.
Van deze laatste stukken kan echter geen aantekening worden verlangd.
3. Voorts wordt in genoemd postkantoor, echter alleen op 16 mei 1970, een afzonderlijke bijzondere
poststempel gebruikt in verband met de 58e Filatelistendag.
4. De beide bijzondere poststempels mogen niet gezamenlijk op één poststuk worden aangebracht.
Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het postkantoor ZWOLLE (punt 2 en 3).
7. De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a. te zijn geadresseerd;
b. volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht;
c. in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten; op de envelop/omslag moet
duidelijk worden vermeld:
Bijzondere stempeling NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING;
Bijzondere stempeling 58e FILATELISTENDAG.
Toezending moet geschieden voor elk soort bijzondere poststempel afzonderlijk; bijsluiting van een
afzonderlijk verzoek dient achterwege te blijven.
8. De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de
verzamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden onder
verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder.
Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken
is niet geoorloofd. Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor toezending van te stempelen
stukken als voor terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN.
Tevens werd het dagtekeningstempel ZWOLLE 2 gebruikt.
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TBBS 1080
VDW 971

Stempel ‘Nationale Postzegeltentoonstelling’, afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 14 mei 1970 tot en met maandag 18 mei 1970.
TBBS 1081
VDW 972

e

Stempel 58 Filatelistendag, afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 16 mei 1970.
ZWOLLE

175 jaar Vrijmetselaarsloge ‘Fides Mutua’ 1978

Dienstorder No H.33 van 17 januari 1978: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder
poststempel.
1 Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Vrijmetselaarsloge 'Fides Mutua' wordt op 27
januari a.s., in 'de Librije' (Gemeentelijk Museum voor Moderne Kunst) te Zwolle tijdelijk een brievenbus geplaatst.
2 De in die brievenbus geposte correspondentie- mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met
geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Zwolle (niet in 'de Librije') gestempeld
met een bijzonder poststempel.
3 Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkantoor, postbus 99200, 8000 NA Zwolle.
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren:
a te zijn geadresseerd;
b voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de
poststukken moeten zijn aangebracht;
c in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan het hiervoor
vermelde adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempeling met
poststempel 175 JAAR 'FIDES MUTUA'.
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend bij de
verwerking van de poststukken.
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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 terugzen.ding van gestempelde poststukken. Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan.
TBBS 1082
VDW 1149

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum vrijdag 27 januari 1978.
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