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3. Vlagstempels met Reclame
De vlag kan verschillende vormen hebben. Meeste zijn rechthoeken, maar het kunnen ook vierkanten zijn of ze kunnen een "fantasie"
vorm hebben. Het datumblok kan alle variaties hebben, die ook de vlaggestempels met golven hebben. De reclame in de vlag kan allerlei
onderwerpen bevatten. De stempels zelf kunnen tijdelijk zijn, voor een korte periode of semie permanent zijn; dus voor een lang tijd
gebruikt worden. De tijdelijke kunnen eenmalig zijn of jaarlijks herhaald worden. De stempels hier gegeven zijn dienen alleen als
voorbeelden. Op de download pagina kan men een lijst downloaden van alle reclamestempels.

Gemeenten maken reclame voor hun eigen gemeente door de vertellen, wat voor iets bijzonders er te zien is of wat zij voor attarctiefs
bieden. Meestal zijn deze min of meer permanent en worden alleen lijdelijk vervangen voor een reclame van een evenement, die plaats
gaat hebben in de gemeente.

Ottignies Louvain-la-Neuve is een
universiteitsstad

Houdeng heeft een bijzondere boten lift in het
kanaal.

In Diksmuide staat het ijzermonument

In Knokke-Heist kan men ook op Zondag
winkelen

Dinant is trots ob de abdij van Leffe

In Beauraing kan men op bedevaart en zijn
monumentale kapel en museum bewonderen

Voor jaarbeurzen, markten, proccessies en tentoonstellingen maakt men uiteraard ook reclame. Zij zijn van tijdelijke aard en
worden meestal jaarlijks herhaald. Indien de datums, waarop de evenementen plaats hebben, is er ieder jaar een nieuw stempel
nodig en verschillen de stempels van jaar tot jaar.

De jaarbeurs van Oostende heeft ieder jaar een De internationale bouwbeurs van Mechelen heeft
ander stempel, die verschild in datum en
ieder jaar een nader datum
rangorde

De tuinsalon in munsterbilzen vindt ieder jaar
plaats, maar ieder jaar verschild de datum.

Indien een periode is aangegeven, waarin een jaarlijks evenement plaats heeft, dan is ook ieder jaar het stempel meestal identiek het
zelfde.

Stavelot heeft ieder jaar in Augustus een
muziek festival.

In Halle valt de Maria processie ieder jaar samen
met Piksteren

De paardenmarkt in Torhout wordt ieder jaar
gehouden op de laatste Zaterdag van Juni

Jubeleum- en Herdenking stempels zijn eenmalige stempels, die meestal een lange periode worden gebruikt (een jaar)

Viering van he 100-jarig bestaan van het
rijksonderwijs in St. Niklaas.

Herdenking, dat het 800 jaar geleden is, dat de H.
Norbertus de abdij van Grimbergen heeft gesticht.
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Viering van het 150-jarig bestaan van de
provincie Brabant.

9-1-2006

Poststempels9

Page 2 of 3

150 jaar lang heeft belgië betrekkingen met de
3e wereld

In Andenne werd Jean Tousseul in Andenne
geboeren

Viering van het 30-jarig bestaan van het
Palais de Congres in Luik.

Gebeurtenissen kunnen soms van zeer korte duur zijn en slechts 1 of 2 dagen duren. Sommige zijn eenmalig, ander worden ieder jaar
herhaald.

Dag van het officieel onderwijs in Ronse

Open deur dagen van een postkantoor (Hier Verviers 1 en van Marche 1) duren nooit meer dan
een weekeinde.

Gedurende een korte tijd werden ook de reclame vlaggen rechts van het datumblok geplaatst.

Reclame voor het Kiwanis fonds

In November in het Arsenal gebouw te namen
wordt het evenement "Aquarelle de Belgique"
gehouden.

Drie jaarlijkse ten toonstelling in Doornik

Postkantoren van de ene gemeente of een sorteercentrum kunnen reclame maken voor evenementen in een ander gemeente of streek.

Voor de Basilica concerten in Limburg wordt reclame gemaakt o.a. in Hasselt en in St-Truiden.

In Brussel X wordt reclame gemaakt voor de
antiekbeurs in Namen.

De vlaggen werden ook gebruikt om boodschappen van sociale of moralistische doelen gebruikt.

Vereniging I.N.E.C. maakt reclame om Kanker
te voorkomen

Om samen mens te zijn moeten we met Kerstmis
een eenzame uitnodigen.

Oproep om bij te dragen om de honger te
bestrijden.

Filatelistishe evenementen werden niet vergeten. Het betrefd filatelistische gebuirtenissen, die eenmalig kunnen zijn, maar ook jaarlijks
kunnen terug keren.

Tentoonstelling van Filatelie in verband met
relegie.

Viering van het 50-jarige bestaan van de Aalse
postzegel vereniging: Alosta

Jaarlijkse Internationale
postzegeltentoonstelling Maxica Belgica te
Brussel.

Ook maakte de post gebruik van de vlag om hun diensten aan te prijzen en het publiek tot een bepaald gedrag aan te sporen.

Reclame voor het gebruik van een postblad,

Curiositeiten

Datapost is maatwerk voor verzendingen

Reclame voor het gebruik van aerogrammen.

Soms wordt er helemaal geen vlag geplaatst.
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Het kan gebeuren, dat de vlag onderste
boven in de machine wordt geplaatst.
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Meestal nadat een tijdelijke reclame verlopen
is.
Ter stimulering van het gebruik van de
Postomaat kaart

Reclame voor het muziek festival van Stavelot

Wemmel 1 2610
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