dere toerist en wandelaar zeggen".
Tot zover het bericht uit De Gelderlander.
In Afbeelding 26 zien we zo'n " W i l l e n
is kunnen"-gelegenheidsenveloppe,
uit 1987. In dat jaar w e r d de postzegel
ontwaard met het gelegenheidsstempel, en de K N B L O kon elke dag een
ander datumstempeltje plaatsen.
Geraadpleegde Catalogi:
- Catalogus Nederlandse Stadspostzegels 2009, uitgegeven door Book 4U in
Lelystad.
- Catalogus van de Nederlandse stadspostzegels" van de Studiegroep Particuliere Postbezorging.

Noten:
1) Bij het schrijven over stadspostdiensten in dit artikel is gebruik gemaakt
van: "Filatelie. Geschiedenis, stempels, postwaardestukken en zegels",
uitgegeven door de Stichting Nederlands Maanblad voor Philatelie, 1985.
En van: "Basisboek Filatelie, Handleiding voor de postzegelverzamelaar",
door M r . A. van der Flier, Trion Baarn,
1990.
2) gegevens over de Nijmeegse stadspostdiensten zijn ontleend aan de
convocatie voor de maandelijkse bijeenkomst van de NVPV A f d . Nijmegen van 5 mei 1984.
3) In persberichten komt deze naam
op diverse schrijfwijzen voor: Uijt, Uit

en Uyt;de en den, en Bogaard en Bogaerd.
Ik hou het bij Ronald Uijt den Boogaard.
4) De Gelderlander van vrijdag 13 j u l i
1984.

Dankwoord
Het was niet eenvoudig om voldoende
materiaal te vinden voor dit onderwerp. H u l p kreeg ik van Ton Buitenhuis, Paul van den Berg, en vooral van
Marcel M. Claassen, die uit zijn eigen
en uit het KNBLO-archief veel afbeeldingen en krantenknipsels beschikbaar stelde. Bedankt, M a r c e l !
Jos M . A . G . Stroom.

In 1998 zijn in Frankrijk de Wereldkampioenschappen voetbal gehouden. Het Nederlands Elftal heeft in zijn aanlooptijd
een oefenperiode/stage doorgebracht in o.a. Zwitserland en Frankrijk. De Nederlandse TV heeft in het programma "De
Oranje regenjas" hier wekelijks aandacht aan geschonken. In het TV-programma werden kaarten met groeten verstuurd
naar Nederland waarbij gebruik w e r d gemaakt van bijgaande zegels. Het zijn echter geen echte postzegels!

Het embargo (uit 1998) zal inmiddels w e l opgeheven zijn.
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