
1 
 

UDEN (NB) 
 

Distributiekantoor Uden 
 

Te Uden was vanaf 1844 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Grave. Het distributiekantoor te Uden werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen 
door een hulppostkantoor. 
 

UDENHOUT (NB) 
 

Bestelhuis Udenhout 
 

Te Udenhout was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Tilburg. Het bestelhuis werd op 31 december 1855 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 

UFFELTE (DR) 
 

Bestelhuis Uffelte 
 

Te Uffelte was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Assen. Het bestelhuis werd op 31 december 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

UITBUREN (FR) 
 

Bestelhuis Uitburen 
 

Te Uitburen (gemeente Westdongeradeel) was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Dokkum. Na opheffing van het bestelhuis in 1861 werd geen hulp-
postkantoor opgericht. 
 

UITGEEST (NH) 
 

Bestelhuis Uitgeest 
 

Te Uitgeest was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Beverwijk. Het bestelhuis werd op 31 december 1853 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

UITHUIZEN (GR) 
 

Distributiekantoor Uithuizen 
 

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

  

  
 

Het distributiekantoor te Uithuizen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor 
 

ULFT (GD) 
 

Bestelhuis Ulft 
 

Te Ulft was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Terborgh. Het bestelhuis werd op 31 december 1853 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
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ULRUM (GR) 
 

Distributiekantoor Ulrum 
 

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

URETERP (FR) 
 

Bestelhuis Ureterp 
 

Te Ureterp was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Dragten (Drachten). Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Siegerswolde. Het 
bestelhuis werd op 31 augustus 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

URETERPERVAART (FR) 
 

Bestelhuis Ureterpervaart 
 

Te Ureterpervaart (gemeente Opsterland) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Dragten (Drachten). Het bestelhuis verzorgde tevens de postale 
dienstverlening voor Ureterperverlaat. Na opheffing van het bestelhuis in 1873 werd geen hulppostkan-
toor opgericht. 
 

URK (NH) 
 

Bestelhuis Urk 
 

Te Urk was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Kampen. Het bestelhuis werd op 14 juni 1867 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

URSEM (NH) 
 

Bestelhuis Ursem 
 

Te Ursem was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Alkmaar. Na opheffing van het bestelhuis in 1867 werd toen geen hulppostkantoor opge-
richt. Op 16 mei 1910 werd het hulppostkantoor te Ursem gevestigd. 
 

USQUERT (GR) 
 

Bestelhuis Usquert 
 

Te Usquert was in 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Onderdendam. 
 

 
 

Het bestelhuis te Usquert werd op 31 maart 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 
 


