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CADZAND (ZL) 
 

Bestelhuis Kadzand 
 

Te Kadzand was vanaf 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Sluis. Het bestelhuis werd op 24 maart 1868 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 

 

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ZH) 
 

Distributiekantoor Capelle aan den Yssel 
 

Te Capelle aan den Yssel was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd behorende tot postale ge-
bied van het postkantoor Rotterdam. Het distributiekantoor werd vóór 1850 opgeheven. Het hulppost-
kantoor te Capelle aan den Yssel (Capelle A Y) werd op 1 augustus 1850 gevestigd. 
 

CASTRICUM (NH) 
 

Distributiekantoor Castricum 
 

Te Castricum was vanaf 1843 een distributiekantoor gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Alkmaar. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 

 

CHAAM (NB) 
 

Bestelhuis Chaam 
 

Te Chaam was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Breda. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 

 

CHARLOIS (ZH) 
 

Distributiekantoor Charlois 
 

Te Charlois was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Rotterdam. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 

 

CLINGE (ZL) 
 

Bestelhuis Clinge 
 

Te Clinge was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Hulst. Het bestelhuis werd op 31 mei 1903 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 

 

COEVORDEN (DR) 
 

Distributiekantoor Koevorden 
 

Te Koevorden was vanaf 1823 een distributiekantoor gevestigd.  
 

 
 

Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een postkantoor. 
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COLIJNSPLAAT (ZL) 
 

Distributiekantoor Colijnsplaat 
 

Te Colijnsplaat was vanaf 1838 een distributiekantoor gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Goes. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 

 

COLMSCHATE (OV) 
 

Bestelhuis Colmschate 
 

Te Colmschate was vanaf 1864 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Deventer. Het bestelhuis werd opgeheven op 14 december 1868 en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

CORNJUM (FR) 
 

Bestelhuis Cornjum 
 

Te Cornjum was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Leeuwarden. Het bestelhuis werd op 31 december 1869 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 

 

COTHEN (UT) 
 

Bestelhuis Cothen 
 

Te Cothen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Wijk bij Duurstede. Het bestelhuis werd op 31 december 1869 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 

 

CROMVOIRT (NB) 
 

Bestelhuis Cromvoirt 
 

Te Cromvoirt was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor ’s-Hertogenbosch. Na opheffing van het bestelhuis in 1855 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

CUIJK (NB) 
 

Distributiekantoor Kuyk en Sint Agatha 
 

Te Kuyk en Sint Agatha was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale 
gebied van het postkantoor Grave. Het distributiekantoor te Kuyk en Sint Agatha werd op 31 augustus 
1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 

 

CULENBORG (UT) 
 

Distributiekantoor Culenborg 
 

Te Culenborg was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd. Tevens was in 1832 een paardenpost-
station ingericht. 
 

 
 

De aanduiding Culenborg werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeeld uit 1838). 
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Het distributiekantoor werd op 30 juni 1847 opgeheven en vervangen door een postkantoor. 
 

 
 
 


