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OBDAM (NH) 
 

Bestelhuis Obdam 
 

Te Obdam was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Alkmaar. Het bestelhuis werd op 30 juni 1872 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

ODOORN (DR) 
 

Bestelhuis Odoorn 
 

Te Odoorn was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Hoogeveen. Het bestelhuis werd op 31 augustus 1869 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
 

OEFFELT (NB) 
 

Bestelhuis Oeffelt 
 

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

OEGSTGEEST (ZH) 
 

Bestelhuis Oegstgeest 
 

Te Oegstgeest was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Leiden. Het bestelhuis werd op 31 december 1861 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

OENE (GD) 
 

Bestelhuis Oene 
 

Te Oene was vanaf 1 januari 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Apeldoorn. Het bestelhuis werd op 30 september 1898 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

OERLE (NB) 
 

Bestelhuis Oerle 
 

Te Oerle was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Eindhoven. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 

OIJEN (NB) 
 

Distributiekantoor Oyen 
 

Te Oyen was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Grave.  
 

 
 

Het distributiekantoor te Oyen werd vóór 1823 opgeheven. 
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Bestelhuis Oyen 
 

Te Oyen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Grave. Het bestelhuis werd op 20 december 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

OIRLO (LB) 
 

Bestelhuis Oirlo 
 

Te Oirlo was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Venlo. Na opheffing van het bestelhuis werd toen geen hulppostkantoor opgericht. In 1916 is te Oirlo 
een hulppostkantoor gevestigd. 
 

OIRSCHOT (NB) 
 

Distributiekantoor Oirschot 
 

Te Oirschot was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor ’s-Hertogenbosch. Het distributiekantoor te Oirschot werd op 31 augustus 1850 opgeheven 
en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

OISTERWIJK (NB) 
 

Distributiekantoor Oisterwyk 
 

Te Oisterwyk was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor ’s-Hertogenbosch. Tussen 1820 en 1838 was een entrepot in werking. Het distributie-
kantoor te Oisterwyk werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

OLDEBROEK (GD) 
 

Distributiekantoor Oldebroek 
 

Te Oldebroek was vanaf 1815 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Elburg. Het distributiekantoor te Oldebroek werd in 1831 opgeheven en toen niet ver-
vangen door een hulppostkantoor. Het hulppostkantoor Oldebroek werd gevestigd op 1 september 1850. 
 

OLDEKERK (GR) 
 

Bestelhuis Oldekerk 
 

Te Oldekerk was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Groningen. Het bestelhuis werd op 14 juni 1871 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

OLDELAMER (FR) 
 

Bestelhuis Oldelamer 
 

Te Oldelamer (gemeente Weststellingwerf) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Heerenveen. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstver-
lening voor Nijelamer. Na opheffing van het bestelhuis in 1874 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

OLDENHOVE (GR) 
 

Bestelhuis Oldenhove 
 

Te Oldenhove was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Groningen. Het bestelhuis werd op 30 april 1870 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
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OLDENZAAL (OV) 
 

Distributiekantoor Oldensaal 
 

Te Oldensaal was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd. 
 

 
 

Het distributiekantoor te Oldensaal werd op 31 mei 1831 opgeheven en vervangen door een postkan-
toor. 
 

OLST (OV) 
 

Distributiekantoor Olst 
 

Te Olst was vanaf 1826 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Deventer.  
 

 
 

Het distributiekantoor te Olst werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

OLTERTERP (FR) 
 

Bestelhuis Olterterp 
 

Te Olterterp was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Dragten. Het bestelhuis werd in 1874 opgeheven en niet vervangen door een hulppostkantoor. 
 

OMMELANDERWIJK (GR) 
 

Bestelhuis Ommelanderwyk 
 

Te Ommelanderwyk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Veendam. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Zuidwending. 
Het bestelhuis werd op 30 juni 1866 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

OMMEN (OV) 
 

Distributiekantoor Ommen 
 

Te Ommen was vanaf 1817 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Zwolle.  
 

 
 

De aanduiding Ommen werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeelden uit 1844 
en onbekende jaartallen). 
 

 
 

Het distributiekantoor te Ommen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. Het door het distributiekantoor gebruikte stempel werd door het hulppostkantoor verder 
gebruikt. 
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OMMERSCHANS (OV) 
 

Bestelhuis Ommerschans 
 

Te Ommerschans was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Zwolle. Het bestelhuis te Ommerschans werd op 30 juni 1868 opgeheven en vervangen 
door een hulppostkantoor. 

ONDERDENDAM (GR) 
 

Distributiekantoor Onderdendam 
 

Te Onderdendam was vanaf 1843 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Groningen.  
 

 
 

Het distributiekantoor te Onderdendam werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
postkantoor. 
 

OOLTGENSPLAAT (ZH) 
 

Distributiekantoor Oeltgensplaat 
 

Te Oeltgensplaat was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Dirksland. 
 

 
 

De aanduiding Ooltgensplaat (Opl.) werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeeld 
uit oktober 1837). 
 

 
 

Het distributiekantoor te Oeltgensplaat werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor met de benaming Ooltgensplaat. 
 

OOSTBURG (ZL) 
 

Distributiekantoor Oostburg 
 

Te Oostburg was vanaf 1833 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het gebied van het post-
kantoor Breskens. Het distributiekantoor te Oostburg werd op 31 december 1837 opgeheven en ver-
vangen door een postkantoor. 

OOSTERBEEK (GD) 
 

Bestelhuis Oosterbeek 
 

Te Oosterbeek was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Arnhem. Het bestelhuis werd op 20 juni 1865 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

OOSTERBLOKKER (NH) 
 

Bestelhuis Oosterblokker 
 

Te Oosterblokker was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Hoorn. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
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OOSTERBOER (DR) 
 

Bestelhuis Oosterboer 
 

Te Oosterboer (gemeente Meppel) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Meppel. Na opheffing van het bestelhuis in 1876 werd geen hulppostkantoor 
opgericht. 
 

OOSTEREND (NH) 
 

Bestelhuis Oosterend 
 

Te Oosterend was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Texel. Na opheffing van het bestelhuis in 1867 werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Het 
hulppostkantoor te Oosterend werd gevestigd op 16 april 1885. 
 

OOSTERHOUT (GD) 
 

Bestelhuis Oosterhout 
 

Te Oosterhout (Gelderland) was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Elst. Na opheffing van het bestelhuis in 1876 werd toen geen hulppostkantoor op-
gericht. Met ingang van 16 december 1902 was te Oosterhout (Gelderland) een hulppostkantoor geves-
tigd. 
 

OOSTERHOUT (NB) 
 

Distributiekantoor Oosterhout 
 

Te Oosterhout (Noord-Brabant) was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het 
gebied van het postkantoor ’s-Hertogenbosch. 
 

 
 

De aanduiding Oosterhout werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeeld uit 
1834). 
 

 
 

 
 

Het distributiekantoor te Oosterhout werd op 17 juni 1842 opgeheven en vervangen door een postkan-
toor. 
 

OOSTERLAND (ZL) 
 

Bestelhuis Oosterland 
 

Te Oosterland was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Zierikzee. Het bestelhuis werd op 31 december 1857 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

  



6 
 

OOSTERLITTENS (FR) 
 

Bestelhuis Oosterlittens 
 

Te Oosterlittens was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Leeuwarden. Het bestelhuis verzorgde tevens vanaf 1854 de postale dienstverlening voor Brits-
werd, Wiewerd en Winsum. Het bestelhuis werd in 1873 opgeheven doch toen niet vervangen door een 
hulppostkantoor. Het hulppostkantoor Oosterlittens werd op 1 februari 1886 gevestigd. 
 

OOSTERWIJK (ZH) 
 

Bestelhuis Oosterwyk 
 

Te Oosterwyk (gemeente Kedichem) was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Leerdam. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor op-
gericht. 
 

OOSTERWIJTWERD (GR) 
 

Bestelhuis Oosterwijtwerd 
 

Te Oosterwijtwerd (gemeente ’t Zandt) was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Appingadam. Na opheffing van het bestelhuis in 1870 werd geen hulppost-
kantoor opgericht. 
 

OOSTHUIZEN (NH) 
 

Distributiekantoor Oosthuizen 
 

Te Oosthuizen was vanaf 1812 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Hoorn. Het distributiekantoor te Oosthuizen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en 
vervangen door een hulppostkantoor. 
 

OOSTKAPELLE (ZL) 
 

Bestelhuis Oostkapelle 
 

Te Oostkapelle was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Middelburg. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

OOSTMAHORN (FR) 
 

Bestelhuis Oostmahorn 
 

Te Oostmahorn was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Dokkum. Tevens was vanaf 1852 een wisselplaats ingericht. Het bestelhuis werd 
op 15 juni 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 

OOSTVOORNE (ZH) 
 

Bestelhuis Oost-Voorne 
 

Te Oost-Voorne was vanaf 1 januari 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Brielle. Het bestelhuis werd op 31 maart 1873 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

OOSTWOLD (GR) 
 

Bestelhuis Oostwold 
 

Te Oostwold (bij Leek) was vanaf 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Groningen. Het bestelhuis werd op 14 augustus 1872 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
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OOSTWOLD (GR) 
 

Bestelhuis Oostwold 
 

Te Oostwold (bij Scheemda) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Winschoten. Het bestelhuis werd op 31 december 1853 opgeheven en vervangen 
door een hulppostkantoor. 

OOTMARSUM (OV) 
 

Distributiekantoor Ootmarssum 
 

Te Ootmarsum was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Zwolle.  
 

 
 

De benaming Ootmarssum werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeeld uit 
1846). Het distributiekantoor te Ootmarssum werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor met de benaming Ootmarsum. 

OOY BIJ NIJMEGEN (GD) 
 

Bestelhuis Ooy 
 

Te Ooy (gemeente Ubbergen) was vanaf 1860 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Nijmegen. Na opheffing van het bestelhuis in 1876 werd geen hulppostkantoor 
opgericht. 
 

OPEINDE (FR) 
 

Bestelhuis Opeinde 
 

Te Opeinde was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Dragten (Drachten). Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Rottevalle. Na op-
heffing van het bestelhuis in 1871 werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Het hulppostkantoor te 
Opeinde werd op 12 mei 1891 gevestigd. 
 

OPHEMERT (GD) 
 

Bestelhuis Ophemert 
 

Te Ophemert was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Tiel. Het bestelhuis werd op 30 september 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

OPHEUSDEN (GD) 
 

Bestelhuis Opheusden 
 

Te Opheusden was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Wageningen. Het bestelhuis werd op 30 juni 1869 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
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OPIJNEN (GD) 
 

Bestelhuis Opijnen 
 

Te Opijnen was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Bommel (Zaltbommel).  
 

 
 

Het bestelhuis te Opijnen werd op 31 december 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 

OPLOO (NB) 
 

Bestelhuis Oploo 
 

Te Oploo was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Boxmeer. Na opheffing van het bestelhuis in 1865 werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Met in-
gang van 1 juli 1920 was te Oploo een hulppostkantoor gevestigd. 
 

OPPERDOES (NH) 
 

Bestelhuis Opperdoes 
 

Te Opperdoes was vanaf 1 januari 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Medemblik. Het bestelhuis werd op 31 oktober 1887 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

ORTHEN (NB) 
 

Bestelhuis Orthen 
 

Te Orthen was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
’s-Hertogenbosch. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

OSS (NB) 
 

Distributiekantoor Oss 
 

Te Oss was vanaf 1845 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Grave. Het distributiekantoor te Oss werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen 
door een hulppostkantoor. 
 

OSSENDRECHT (NB) 
 

Bestelhuis Ossendrecht 
 

Te Ossendrecht was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Bergen op Zoom. Het bestelhuis werd op 31 december 1855 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

OSSENISSE (ZL) 
 

Bestelhuis Ossenisse 
 

Te Ossenisse was vanaf 1 januari 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Hulst. Na opheffing van het bestelhuis in 1882 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

OTERDUM (GR) 
 

Bestelhuis Oterdum 
 

Te Oterdum was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Delfzijl. Het bestelhuis werd op 31 juli 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
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OTERLEEK (NH) 
 

Bestelhuis Oterleek 
 

Te Oterleek was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Alkmaar. Het bestelhuis werd op 7 oktober 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

OTTERLO (GD) 
 

Bestelhuis Otterlo 
 

Te Otterlo (gemeente Ede) was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Wageningen. Na opheffing van het bestelhuis in 1877 werd geen hulppostkantoor op-
gericht. 
 

OTTERSUM (LB) 
 

Bestelhuis Ottersum 
 

Te Ottersum was vanaf 1 januari 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Nijmegen. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

OUD WULVEN (UT) 
 

Bestelhuis Oud Wulven 
 

Te Oud Wulven (gemeente Houten) was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Utrecht. Na opheffing van het bestelhuis in 1862 werd geen hulppostkantoor 
opgericht. 
 

OUD-ALBLAS (ZH) 
 

Bestelhuis Oud-Alblas 
 

Te Oud-Alblas was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Dordrecht. Het bestelhuis werd op 31 december 1858 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

OUD-GASTEL (NB) 
 

Bestelhuis Oud-Gastel 
 

Te Oud-Gastel was vanaf 1 januari 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Roosendaal. Het bestelhuis werd op 31 december 1855 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
 

OUD-LOOSDRECHT (UT) 
 

Bestelhuis Oud-Loosdrecht 
 

Te Oud-Loosdrecht was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Loenen. Het bestelhuis werd op 31 augustus 1853 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor te Loosdrecht (zie aldaar). 
 

OUD-MAARSEVEEN (UT) 
 

Bestelhuis Oud-Maarseveen 
 

Te Oud-Maarseveen was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Utrecht. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht. 
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OUD-SCHOONEBEEK (DR) 
 

Bestelhuis Schoonebeek 
 

Te Schoonebeek was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Coevorden. Na opheffing van het bestelhuis in 1861 werd toen geen hulppostkantoor opgericht. 
Het hulppostkantoor Oud-Schoonebeek werd gevestigd op 1 maart 1871. 
 

OUD-VOSSEMEER (ZL) 
 

Bestelhuis Oud-Vosmeer 
 

Te Oud-Vosmeer was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Tholen. Het bestelhuis werd op 31 december 1855 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

OUD-WOLVEN (UT) 
 

Bestelhuis Oud-Wolven 
 

Te Oud-Wolven was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Utrecht. Het bestelhuis werd in 1862 opgeheven en niet vervangen door een hulppostkantoor. 
 

OUDDORP (ZH) 
 

Distributiekantoor Oudorp 
 

Te Oudorp was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Dirksland.  
 

 
 

Het distributiekantoor te Oudorp werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor met de benaming Ouddorp. 
 

OUDE NIEDORP (NH) 
 

Bestelhuis Oude Niedorp 
 

Te Oude Niedorp was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Alkmaar. Het bestelhuis werd op 30 juni 1866 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

OUDE WETERING (ZH) 
 

Distributiekantoor Oude en Nieuwe Wetering 
 

Te Oude Wetering was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Alphen (aan den Rijn). Het distributiekantoor te Oude Wetering werd op 31 augus-
tus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

OUDE-TONGE (ZH) 
 

Distributiekantoor Oudetonge 
 

Te Oudetonge was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Dirksland. 
 

 
 

De benaming Oudetonge werd door het distributiekantoor in verkortingen met de pen aangebracht 
(voorbeeld 1830 en 1843: OT). 
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Het distributiekantoor te Oudetonge werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

OUDEGA (FR) 
 

Bestelhuis Oudega 
 

Te Oudega (gemeente Smallingerland) was vanaf 1 januari 1857 een bestelhuis gevestigd behorende 
tot postale gebied van het postkantoor Dragten (Drachten). Na opheffing van het bestelhuis in 1874 
werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Met ingang van 1 september 1910 werd een hulppostkantoor 
gevestigd te Oudega (Smallingerland). 
 

OUDEGA (FR) 
 

Bestelhuis Oudega 
 

Te Oudega was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Bolsward. Het bestelhuis werd op 31 januari 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

OUDELANDE (ZL) 
 

Bestelhuis Oudelande 
 

Te Oudelande was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Goes. Het bestelhuis werd op 30 november 1877 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

OUDEMOLEN (NB) 
 

Bestelhuis Oudemolen 
 

Te Oudemolen was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Willemstad. Het bestelhuis werd op 30 september 1872 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

OUDENBOSCH (NB) 
 

Distributiekantoor Oudenbosch 
 

Te Oudenbosch was vanaf 1814 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Bergen op Zoom.  
 

 

 

 
 

De benaming Oudenbosch werd door het distributiekantoor in verkortingen met de pen aangebracht 
(voorbeelden uit 1841 O:Bosch, 1842 voluit, 1843 ODBosch drie maal, 1847 voluit met 40 cents en 1848 
ODBosch met 30 cents).  
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Afdruk ornamenteel stempel uit 1847. Het distributiekantoor te Oudenbosch werd op 31 augustus 1850 
opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

OUDENDIJK (NH) 
 

Bestelhuis Oudendyk 
 

Te Oudendyk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Hoorn. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor met de benaming Oudendijk. 
 

OUDENHAVEN (ZH) 
 

Bestelhuis Oudenhaven 
 

Te Oudenhaven (gemeente Oostburg) was vanaf 1869 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Hellevoetsluis. Na opheffing van het bestelhuis in 1879 werd geen hulppost-
kantoor opgericht. 
 

OUDENHOORN (ZH) 
 

Bestelhuis Oudenhoorn 
 

Te Oudenhoorn was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Hellevoetsluis. Het bestelhuis werd op 15 juni 1877 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

OUDERKERK AAN DE AMSTEL (NH) 
 

Distributiekantoor Ouwerkerk 
 

Te Ouwerkerk was een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkan-
toor Amsterdam.  
 

 
 

Het distributiekantoor te Ouwerkerk werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor met de benaming Ouderkerk. 
 

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL (ZH) 
 

Bestelhuis Ouderkerk aan den Yssel 
 

Te Ouderkerk aan den Yssel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Rotterdam. Het bestelhuis werd op 31 maart 1861 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
 

OUDESCHANS (GR) 
 

Bestelhuis Oudeschans 
 

Te Oudeschans was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Winschoten. Het bestelhuis werd op 31 december 1869 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
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OUDESLUIS (NH) 
 

Bestelhuis Oudesluis 
 

Te Oudesluis was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Schagen. Het bestelhuis werd op 14 oktober 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 

OUDEWATER (ZH) 
 

Distributiekantoor Oudewater 
 

Te Oudewater was vanaf 1827 tot en met 1830 een distributiekantoor in werking.  
Een nieuw distributiekantoor werd in 1838 te Oudewater gevestigd. 
 

  
 

 
 

Het distributiekantoor te Oudewater werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
postkantoor. 
 

OUDKARSPEL (NH) 
 

Bestelhuis Oudcarspel 
 

Te Oudcarspel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Alkmaar. Het bestelhuis werd op 31 juli 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor 
met de benaming Oud Karspel. 
 

OUDORP (NH) 
 

Bestelhuis Oudorp 
 

Te Oudorp was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Alkmaar. Het bestelhuis werd op 31 maart 1879 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

OUDWOUDE (FR) 
 

Bestelhuis Oudwoude 
 

Te Oudwoude (gemeente Kollumerland) was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot pos-
tale gebied van het postkantoor Dokkum. Na opheffing van het bestelhuis in 1875 werd geen hulppost-
kantoor opgericht. 
 

OUWERKERK (ZL) 
 

Bestelhuis Ouwerkerk 
 

Te Ouwerkerk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Zierikzee. Het bestelhuis werd op 30 juni 1866 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
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OVERASSELT (GD) 
 

Distributiekantoor Overasselt 
 

Te Overasselt was vanaf 1831 een provinciaal distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale 
gebied van het postkantoor Grave. Het distributiekantoor te Overasselt werd in 1850 opgeheven. Op 1 
augustus 1851 werd een hulppostkantoor opgericht. 
 

OVERLANGEL (NB) 
 

Bestelhuis Over-Langel 
 

Te Over-Langel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Grave. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

OVERLOON (NB) 
 

Bestelhuis Overloon 
 

Te Overloon (gemeente Maashees) was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Boxmeer. Na opheffing van het bestelhuis in 1864 werd toen geen hulp-
postkantoor opgericht. Met ingang van 16 juni 1916 werd te Overloon een hulppostkantoor gevestigd. 
 

OVERSCHIE (ZH) 
 

Distributiekantoor Overschie 
 

Te Overschie was vanaf 1845 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Rotterdam. Het distributiekantoor te Overschie werd op 31 augustus 1850 opgeheven 
en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

OVERSLAG (ZL) 
 

Bestelhuis Overslag 
 

Te Overslag was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Neuzen (Terneuzen). Het bestelhuis werd op 31 maart 1871 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

OVERVEEN (NH) 
 

Bestelhuis Overveen 
 

Te Overveen was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Haarlem. Op 15 augustus 1881 is het bestelhuis te Overveen opgeheven en vervangen door een 
postkantoor. 
 
 


