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WAALRE (NB) 
 

Distributiekantoor Waalre 
 

Te Waalre was vanaf 1841 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Eindhoven. Het distributiekantoor te Waalre werd in 1849 opgeheven. 
 

Bestelhuis Waalre 
 

Te Waalre was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Eindhoven. Het bestelhuis werd op 14 augustus 1874 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

WAARDE (ZL) 
 

Bestelhuis Waarde 
 

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

WAARDENBURG (GD) 
 

Bestelhuis Waardenburg 
 

Te Waardenburg was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Bommel (Zaltbommel). Het bestelhuis werd op 15 september 1866 opgeheven en 
vervangen door een hulppostkantoor. 
 

WADDINXVEEN (ZH) 
 

Distributiekantoor Waddingsveen 
 

Te Waddingsveen was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Gouda.  
 

 
 

Het distributiekantoor te Waddingsveen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

WADENOIJEN (GD) 
 

Bestelhuis Wadenoijen 
 

Te Wadenoijen was vanaf 1 januari 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Tiel. Het bestelhuis werd op 30 juni 1873 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

WADWAIJ (NH) 
 

Bestelhuis Wadway 
 

Te Wadway (gemeente Wognum) was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Alkmaar. Na opheffing van het bestelhuis op 30 juni 1870 werd geen hulppostkantoor 
opgericht. 
 

WAGENBORGEN (GR) 
 

Bestelhuis Wagenborgen 
 

Te Wagenborgen was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Hoogezand. Na opheffing van het bestelhuis in 1867 werd toen geen hulppostkantoor opgericht. 
Het hulppostkantoor Wagenborgen werd op 1 maart 1899 gevestigd. 
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WAMEL (GD) 
 

Distributiekantoor Wamel 
 

Te Wamel was vanaf 1838 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Tiel. Het distributiekantoor te Wamel werd op 31 augustus 1850 opgeheven doch toen niet 
vervangen door een hulppostkantoor. Het hulppostkantoor Wamel werd gevestigd op 16 juni 1851. 
 

WANROIJ (NB) 
 

Bestelhuis Wanroy 
 

Te Wanroy was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Veghel. Het bestelhuis werd op 15 januari 1875 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor met 
de benaming Wanroij. 
 

WAPENVELD (GD) 
 

Bestelhuis Wapenveld 
 

Te Wapenveld was vanaf 1 januari 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Hattem. 
 

  
 

Het bestelhuis te Wapenveld werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor met de benaming Wapenvelde. 
 

WAPSERVEEN (DR) 
 

Bestelhuis Wapserveen 
 

Te Wapserveen was vanaf 1861 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Steenwijk. Het bestelhuis werd op 31 december 1869 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

WARDER (NH) 
 

Bestelhuis Warder 
 

Te Warder was vanaf 1 januari 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Hoorn. Na opheffing van het bestelhuis werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Op 16 
december 1919 werd het hulppostkantoor te Warder gevestigd. 
 

WARFHUIZEN (GR) 
 

Bestelhuis Hoorn en Warfhuizen 
 

Te Hoorn en Warfhuizen was vanaf 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Onderdendam. Het bestelhuis werd op 14 augustus 1867 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. Zie tevens Hoorn. 
 

WARGA (FR) 
 

Bestelhuis Warrega 
 

Te Warrega was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Leeuwarden. Het bestelhuis werd op 30 juni 1862 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
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WARMENHUIZEN (NH) 
 

Bestelhuis Warmenhuizen 
 

Te Warmenhuizen was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Alkmaar. Het bestelhuis werd op 31 juli 1872 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

WARNS (FR) 
 

Bestelhuis Warns 
 

Te Warns was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Bolsward. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1863 tevens de postale dienstverlening voor IJmedam, 
Saaxum en Scharl. Het bestelhuis werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 

WARNSVELD (GD) 
 

Bestelhuis Warnsveld 
 

Te Warnsveld was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Zutphen. Het bestelhuis werd op 31 december 1851 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
 

WASPIK (NB) 
 

Distributiekantoor Waspik 
 

Te Waspik was vanaf 1815 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Waalwijk. Het distributiekantoor te Waspik werd op 31 augustus 1850 opgeheven en ver-
vangen door een hulppostkantoor. 
 

WASSENAAR (ZH) 
 

Distributiekantoor Wassenaar 
 

Te Wassenaar was vanaf 1816 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor ’s-Gravenhage. Het distributiekantoor te Wassenaar werd op 31 augustus 1850 opge-
heven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

WATERGANG (NH) 
 

Bestelhuis Watergang 
 

Te Watergang was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Purmerend. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

WATERGRAAFSMEER (NH) 
 

Bestelhuis Watergraafsmeer 
 

Te Watergraafsmeer was vanaf 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Amsterdam. Het bestelhuis werd op 15 oktober 1868 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

WATERLANDKERKJE (ZL) 
 

Bestelhuis Waterlandkerkje 
 

Te Waterlandkerkje was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Breskens. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
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WAVERVEEN (UT) 
 

Bestelhuis Waverveen 
 

Te Waverveen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Loenen. Het bestelhuis werd op 15 november 1870 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

WEBOSCH (NB) 
 

Bestelhuis Webosch 
 

Te Webosch (gemeente Bergeijk) was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Eindhoven. Na opheffing van het bestelhuis in 1878 werd geen hulppostkantoor op-
gericht. 
 

WEDDE (GR) 
 

Bestelhuis Wedde 
 

Te Wedde 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 hulppostkan-
toor. 
 

WEERT (LB) 
 

Distributiekantoor Weert 
 

Te Weert was in  1829 een distributiekantoor gevestigd. Dit distributiekantoor werd in 1830 vervangen 
door een Belgisch distributiekantoor. Na opheffing van het Belgische distributiekantoor in 1839 werd 
een Nederlands distributiekantoor opgericht. 
 

 
 

Het distributiekantoor te Weert werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een postkan-
toor. 
 

WEESP (NH) 
 

Distributiekantoor Weesp 
 

Te Weesp was vanaf 1812 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Amsterdam.  
 

  
 

De aanduiding Weesp werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeeld uit 1828). 
 

 
 

Het distributiekantoor te Weesp werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een post-
kantoor 
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WEHE (GR) 
 

Bestelhuis Wehe 
 

Te Wehe was vanaf 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Onderdendam. Het bestelhuis werd op 31 mei 1866 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

WEHL (GD) 
 

Distributiekantoor Wehl 
 

Te Wehl was vanaf 1827 een provinciaal distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Zevenaar. Het distributiekantoor te Wehl werd op 31 augustus 1850 opgeheven en 
vervangen door een bestelhuis. 
 

Bestelhuis Wehl 
 

Te Wehl was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Zevenaar. Het bestelhuis werd op 31 december 1863 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

WEIDUM (FR) 
 

Bestelhuis Weidum 
 

Te Weidum was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Leeuwarden. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1854 tevens de postale dienstverlening voor Beers, 
Boxum, Hijlaard, Huins, Jellum, Lions, Mantgum en Schillaard. Het bestelhuis werd op 15 augustus 1871 
opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

WELL (LB) 
 

Distributiekantoor Well 
 

Te Well was vanaf 1849 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Venlo. Het distributiekantoor te Well werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen 
door een hulppostkantoor. 
 

WELLEBRUG (FR) 
 

Bestelhuis Wellebrug 
 

Te Wellebrug (gemeente Doniawerstal) was vanaf 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot pos-
tale gebied van het postkantoor Sneek. Na opheffing van het bestelhuis in 1867 werd geen hulppost-
kantoor opgericht. 
 

WEMELDINGE (ZL) 
 

Bestelhuis Wemeldinge 
 

Te Wemeldinge was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Goes. Het bestelhuis werd op 31 maart 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

WERKHOVEN (UT) 
 

Bestelhuis Werkhoven 
 

Te Werkhoven was vanaf 1 januari 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Utrecht. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

WERVERSHOOF (NH) 
 

Bestelhuis Wervershoef 
 

Te Wervershoef was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Medemblik. Het bestelhuis werd op 30 juni 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
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WESEPE (OV) 
 

Bestelhuis Wesepe 
 

Te Wesepe was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Deventer. Na opheffing van het bestelhuis in 1874 werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Met in-
gang van 1 juni 1901 werd het hulppostkantoor Wesepe gevestigd. 
 

WESTBROEK (UT) 
 

Bestelhuis Westbroek 
 

Te Westbroek was vanaf 1 augustus 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Utrecht. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Achttienho-
ven. Het bestelhuis werd op 31 maart 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

WESTDORPE (ZL) 
 

Bestelhuis Westdorpe 
 

Te Westdorpe was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Sas van Gent. Het bestelhuis werd op 15 augustus 1874 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
 

WESTERBLOKKER (NH) 
 

Bestelhuis Westerblokker 
 

Te Westerblokker 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. 
 

WESTEREMDEN (GR) 
 

Bestelhuis Wester-Emden 
 

Te Wester-Emden was vanaf 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Onderdendam. Het bestelhuis werd op 31 december 1871 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
 

WESTERGEEST (FR) 
 

Bestelhuis Westergeest 
 

Te Westergeest (gemeente Kollumerland) was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Dokkum. Na opheffing van het bestelhuis in 1868 werd geen hulp-
postkantoor opgericht. 
 

WESTERHOVEN (NB) 
 

Bestelhuis Westerhoven 
 

Te Westerhoven was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Eindhoven. Het bestelhuis werd op 14 november 1870 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

WESTERLAND (NH) 
 

Bestelhuis Westerland 
 

Te Westerland (gelegen op het eiland Wieringen) was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende 
tot postale gebied van het postkantoor Schagen. Na opheffing van het bestelhuis in 1863 werd geen 
hulppostkantoor opgericht. 
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WESTERLEE (GR) 
 

Bestelhuis Westerlee 
 

Te Westerlee was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Veendam. Na opheffing van het bestelhuis in 1870 werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Het 
hulppostkantoor Westerlee werd gevestigd op 1 februari 1879. 
 

WESTERNIELAND (GR) 
 

Bestelhuis Wester-Nieland 
 

Te Wester-Nieland was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Onderdendam. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor met de benaming Westernieland. 
 

WESTERVOORT (GD) 
 

Distributiekantoor Westervoort 
 

Te Westervoort was vanaf 1835 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Arnhem. Het distributiekantoor te Westervoort werd op 31 augustus 1850 opgeheven 
en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

WESTHEM (FR) 
 

Bestelhuis Westhem 
 

Te Westhem (gemeente Wymbritseradeel) was vanaf 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Bolsward. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverle-
ning voor Greonterp. Na opheffing van het bestelhuis in 1860 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

WESTMAAS (ZH) 
 

Distributiekantoor Westmaas en Greup 
 

Te Westmaas was vanf 1835 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Rotterdam.  
 

 
 

Het distributiekantoor te Westmaas werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
bestelhuis. 
 

Bestelhuis Westmaas 
 

Te Westmaas was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Rotterdam. Na opheffing van het bestelhuis in 1863 werd toen geen hulppostkantoor 
opgericht. Het hulppostkantoor Westmaas werd gevestigd op 1 juni 1872. 
 

WESTPANNERDEN (GD) 
 

Bestelhuis Pannerden later Westpannerden 
 

Te Pannerden was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Zevenaar. De benaming van het bestelhuis werd in 1858 gewijzigd in Westpannerden. Het be-
stelhuis behoorde toen onder het postkantoor Nijmegen. 
 

 
 

De aanduiding Westpannerden werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeelden 
uit 1858 en 1863). 
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Door slijtage van de ovalen omranding verdween deze geleidelijk helemaal. Het bestelhuis te Westpan-
nerden werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

WESTWOUD (NH) 
 

Bestelhuis Westwoud 
 

Te Westwoud was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Hoorn. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Binnenwijzend. Het 
bestelhuis werd op 15 juni 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

WEURT (GD) 
 

Bestelhuis Weurt 
 

Te Weurt was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Nijmegen. Het bestelhuis werd op 15 februari 1873 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

WEZEP (GD) 
 

Bestelhuis Wezep 
 

Te Wezep (ook wel Wezop geheten) was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Elburg. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen 
door een hulppostkantoor. 
 

WIERDEN (OV) 
 

Distributiekantoor Wierden 
 

Te Wierden was vanaf 1828 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Almelo. Het distributiekantoor te Wierden werd op 31 augustus 1850 opgeheven en ver-
vangen door een hulppostkantoor. 
 

WIERINGERWAARD (NH) 
 

Bestelhuis Wieringerwaard 
 

Te Wieringerwaard was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Schagen. Na opheffing van het bestelhuis in 1868 werd toen geen hulppostkantoor opge-
richt. Het hulppostkantoor Wieringerwaard werd op 1 februari 1878 gevestigd. 
 

WIEUWERD (FR) 
 

Bestelhuis Wieuwerd 
 

Te Wieuwerd was vanaf 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Sneek. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Winsum. Na opheffing van 
het bestelhuis in 1876 werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Met ingang van 16 mei 1911 werd 
een hulppostkantoor gevestigd. 
 

WIJCHEN (GD) 
 

Distributiekantoor Wychen 
 

Te Wychen was vanaf 1835 een provinciaal distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale ge-
bied van het postkantoor Nijmegen. Het provinciaal distributiekantoor werd in 1838 omgezet in een rijks 
distributiekantoor. Het distributiekantoor te Wychen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervan-
gen door een hulppostkantoor. 
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WIJDE WORMER (NH) 
 

Bestelhuis Wydewormer 
 

Te Wydewormer was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Wormerveer. Na opheffing van het bestelhuis in 1876 werd toen geen hulppostkantoor opge-
richt. Met ingang van 1 april 1919 werd te Wijde Wormer een hulppostkantoor gevestigd. 
 

WIJDENES (NH) 
 

Bestelhuis Wydenes 
 

Te Wydenes was vanaf 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Hoorn. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor met 
de benaming Wijdenes. 
 

WIJHE (OV) 
 

Distributiekantoor Wyhe 
 

Te Wyhe was vanaf 1812 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Deventer. 
 

 
 

De aanduiding Wyhe werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (jaar onbekend). 
 

 
 

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

WIJK (NB) 
 

Bestelhuis Wyk 
 

Te Wyk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Heusden. Na opheffing van het bestelhuis op 31 december 1855 werd een hulppostkantoor opgericht te 
Wyk en Aalborg (zie aldaar). 
 

WIJK BIJ DUURSTEDE (UT) 
 

Distributiekantoor Wyk by Duurstede 
 

Te Wyk by Duurstede was vanaf 1824 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale ge-
bied van het postkantoor Utrecht. 
 

 
 

De afdruk WYK in rood is in oktober 1838 aangebracht. 
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Het distributiekantoor te Wyk by Duurstede werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
 

WIJNGAARDEN (ZH) 
 

Bestelhuis Wyngaarden 
 

Te Wyngaarden was vanaf 1 januari 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Dordrecht. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Ruigbroek. 
Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

WIJNJETERP (FR) 
 

Bestelhuis Wynjeterp 
 

Te Wynjeterp was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Groningen. Na opheffing van het bestelhuis in 1874 werd toen geen hulppostkantoor opgericht. Het 
hulppostkantoor Wijnjeterp werd gevestigd op 1 mei 1905 na een proefperiode vanaf 18 augustus 1904. 
 

WIJTGAARD (FR) 
 

Bestelhuis Wytgaard 
 

Te Wytgaard (gemeente Leeuwarderadeel) was vanaf 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Leeuwarden. Na opheffing van het bestelhuis in 1866 werd geen 
hulppostkantoor opgericht. 
 

WILDERVANK (GR) 
 

Distributiekantoor Wildervank 
 

Te Wildervank was vanaf 1847 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Veendam.  
 

 
 

De aanduiding Wildervank werd door het distributiekantoor met de pen aangebracht (voorbeeld uit 
1849). Het distributiekantoor te Wildervank werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door 
een hulppostkantoor. 
 

WILHELMINAPOLDER (ZL) 
 

Bestelhuis Wilhelminapolder 
 

Te Wilhelminapolder was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Goes. Na opheffing van het bestelhuis in 1860 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
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WILLEMSOORD (OV) 
 

Bestelhuis Willemsoord 
 

Te Willemsoord was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Steenwijk. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Baarsmolen en Eze. 
Het bestelhuis werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

WILLEMSTAD (NB) 
 

Distributiekantoor Willemstadt 
 

Te Willemstad was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd. Tevens was vanaf 1810 een paarden-
poststation ingericht.  
 

 
 

Het distributiekantoor te Willemstadt werd op 14 september 1815 opgeheven en vervangen door een 
postkantoor met de benaming Willemstad. 
 

WILLIGE LANGERAK (UT) 
 

Bestelhuis Willige Langerak 
 

Te Willige Langerak (gemeente Schoonhoven, thans gemeente Lopik) was vanaf 1854 een bestelhuis 
gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Schoonhoven. Na opheffing van het be-
stelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

WILNIS (UT) 
 

Bestelhuis Wilnis 
 

Te Wilnis was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Loenen. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1856 tevens de postale dienstverlening voor Oudhuizen. Het 
bestelhuis werd op 15 juli 1867 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

WILP (GD) 
 

Bestelhuis Wilp 
 

Te Wilp was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Deventer. Het bestelhuis werd op 15 februari 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

WILSUM (OV) 
 

Bestelhuis Wilsum 
 

Te Wilsum was vanaf 1 januari 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Kampen. Na opheffing van het bestelhuis in 1873 werd geen hulppostkantoor opgericht. 
 

WINDESHEIM (OV) 
 

Bestelhuis Windesheim 
 

Te Windesheim was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Zwolle. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1855 tevens de postale dienstverlening voor 
Herxen. Het bestelhuis werd op 30 juni 1868 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

  



12 
 

WINSUM (GR) 
 

Bestelhuis Winsum 
 

Te Winsum was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Onderdendam.  
 

 
 

Het bestelhuis werd op 31 december 1854 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

WINTERSWIJK (GD) 
 

Distributiekantoor Winterswyk 
 

Te Winterswyk was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd. Het distributiekantoor te Winterswyk 
werd op 15 december 1828 opgeheven en vervangen door een postkantoor. 
 

WISSENKERKE (ZL) 
 

Distributiekantoor Wissekerke 
 

Te Wissekerke was vanaf 1849 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Middelburg. Het distributiekantoor te Wissekerke werd op 31 augustus 1850 opgehe-
ven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

WITMARSUM (FR) 
 

Bestelhuis Witmarsum 
 

Te Witmarsum was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Bolsward. Het bestelhuis werd op 30 juni 1866 opgeheven en vervangen door een hulppostkan-
toor. 
 

WOLDENDORP (GR) 
 

Bestelhuis Woldendorp 
 

Te Woldendorp was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Delfzijl. Het bestelhuis werd op 14 december 1871 opgeheven en vervangen door een hulppost-
kantoor. 
 

WOLFEREN (GD) 
 

Bestelhuis Wolferen 
 

Te Wolferen (gemeente Valburg) was vanaf 1 januari 1857 een bestelhuis gevestigd behorende tot pos-
tale gebied van het postkantoor Nijmegen. Na opheffing van het bestelhuis in 1876 werd geen hulppost-
kantoor opgericht. 
 

WOLPHAARTSDIJK (ZL) 
 

Bestelhuis Wolphaartsdyk 
 

Te Wolphaartsdyk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Goes. Het bestelhuis werd op 31 december 1856 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

  



13 
 

WOLVEGA (FR) 
 

Distributiekantoor Wolvega 
 

Te Wolvega was vanaf 1821 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Heerenveen.  
 

 
 

De naam van het distributiekantoor werd op de poststukken geschreven (voorbeeld uit 1838). 
 

 
 

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

WOMMELS (FR) 
 

Bestelhuis Wommels 
 

Te Wommels was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Bolsward.  
 

  
 

Het bestelhuis werd op 31 december 1854 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

WORDT-RHEDEN (GD) 
 

Bestelhuis Wortrheden 
 

Te Wortrheden was vanaf 1 januari 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van 
het postkantoor Velp (Gelderland).  
 

  
 

Het bestelhuis werd op 15 juli 1874 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor met de benaming 
Wordt-Rheden. 
 

WORKUM (FR) 
 

Distributiekantoor Workum 
 

Te Workum was vanaf 1830 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Bolsward.  
 

 
 

De naam van het distributiekantoor werd op de poststukken geschreven (voorbeeld uit 1841). 
Het distributiekantoor te Workum werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
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WORMERVEER (NH) 
 

Distributiekantoor Wormerveer 
 

Te Wormerveer was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd. 
 

 
 

De afdruk in blauwe inkt is in augustus 1849 aangebracht. Het distributiekantoor te Wormerveer werd 
op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een postkantoor. 
 

WOUBRUGGE (ZH) 
 

Distributiekantoor Woubrugge 
 

Het distributiekantoor te Woubrugge werd in 1811 gevestigd en behoorde tot het postale gebied van 
Alphen (aan den Rijn). Het distributiekantoor werd in 1848 opgeheven. 
 

Bestelhuis Woubrugge 
 

Te Woubrugge was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Alphen (aan den Rijn). Het bestelhuis werd op 30 juni 1861 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. 
 

WOUW (NB) 
 

Distributiekantoor Wouw 
 

Te Wouw was vanaf 1838 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Bergen op Zoom. 
 

 
 

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

YERSEKE (ZL) 
 

Bestelhuis Yerseke 
 

Te Yerseke was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Goes. Na opheffing van het bestelhuis in 1853 werd geen hulppostkantoor opgericht. Zie tevens 
Yersekendam. 
 

YERSEKENDAM (ZL) 
 

Distributiekantoor Yersekendam 
 

Te Yersekendam was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied 
van het postkantoor Goes. Het distributiekantoor te Yersekendam werd op 31 augustus 1850 opge-
heven en vervangen door een hulppostkantoor. Vanaf 1 april 1881 werd de benaming van het hulppost-
kantoor IJersekendam gewijzigd in IJerseke. 
 

YSSELSTEIN (UT) zie IJSSELSTEIN 
 
 
 


