SANTPOORT (STATION)
Provincie Noord-Holland
s
Mededeelingen No 4542 van 24 oktober 1912: Met ingang van 1 November 1912 wordt het hulppostkantoor Santpoort (Station) vervangen door een postkantoor waaronder zal ressorteeren het
hulppostkantoor Santpoort (Dorp).
Het postkantoor Santpoort (Station) ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 27 februari 1913.
Nummer .6 op 26 oktober 1914.
Nummers .7 en .8 op 13 september 1919.
Nummers .9 en .10 op 24 maart 1920.
1913-02-27
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 27 februari 1913.
1914-10-26
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 26 oktober 1914.
1919-09-13
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 13 september 1919.
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1920-03-24
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 24 maart 1920.
Mededeelingen No 9730S van 20 augustus 1930: Het bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor op
proef te Santpoort-station wordt met ingang van 1 September 1930 vervangen door een hulppost-,
telegraaf- en telefoonkantoor, dat voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Haarlem.

SAPPEMEER
Provincie Groningen
Het postkantoor Sappemeer ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 12 februari 1901.
Nummer .6 op 25 maart 1905.
Nummer .7 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1901-02-12
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 12 februari 1901.
1905-03-25
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 25 maart 1905.
19??
Nummer .7
Een afdruk van bestellerstempel nummer .7 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
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Het postkantoor Sappemeer ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .8 tot en met .10 op 14 juli 1920.
1920-07-14
Nummers .8, .9 en .10

Vervolgnummers .8 tot en met .10 werden verstrekt op 14 juli 1920. De stempels werden terugontvangen in juni 1924.
Mededeelingen No 11792S van 12 december 1928: Het post- en telegraafkantoor te Sappemeer
wordt met ingang van 16 December 1928 vervangen door een wijkpost-telegraaf en telefoonkantoor,
dat evenals het poststation te Borgercompagnie onder het post- en telegraafkantoor te Hoogezand zal
ressorteeren.

SAS VAN GENT
Provincie Zeeland
Het postkantoor Sas van Gent ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 5 januari 1910.
Nummer .4 in september 1915.
Nummers .5 en .6 op 30 juli 1920.
1910-01-05
Nummers .1 tot en met .3

1915-09-00
Nummer .4
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1920-07-30
Nummers .5 en .6

1929-10-03
Nummers .1 tot en met .5

SASSENHEIM
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Sassenheim ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 29 mei 1903.
Nummer .4 op 31 januari 1918.
Nummers .5 en .6 op 26 januari 1921.
1903-05-29
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 29 mei 1903.
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1918-01-31
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 31 januari 1918.
1921-01-26
Nummers .5 en .6

Vervolgnummers .5 en .6 werden verstrekt op 26 januari 1921.

SCHAGEN
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Schagen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 26 februari 1901.
Nummers .5 en .6 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .7 tot en met .9 op 7 juli 1914.
Nummers .10 tot en met .12 op 26 november 1920.
1901-02-26
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 26 februari 1901.
19??
Nummers .5 en .6
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .5 en .6 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
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1910-08-28
Nummer .3

Op 28 februari 1910 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 26 februari 1901.
1914-07-07
Nummers .7, .8 en .9

Vervolgnummers .7 tot en met .9 werden verstrekt op 7 juli 1914.
1920-11-26
Nummers .10, .11 en .12

Vervolgnummers .10 tot en met .12 werden verstrekt op 26 november 1920.
1928-02-12
Nummer .5

Op 12 februari 1928 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt tussen 1905 en het einde van de eerste helft 1907. Het stempel werd terugontvangen op 1 maart 1928 en bewaard.

818

1926-02-23
Nummer .11

Op 23 februari 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .11 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 26 november 1920.
1929-03-22
Nummer .5

Op 22 maart 1929 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden. Op 1 maart 1928
was dit stempel terugontvangen.
1930-03-12
Nummer .3

Op 12 maart 1930 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 28 februari 1910.

SCHEEMDA
Provincie Groningen
Het postkantoor Scheemda ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 26 februari 1901.
Nummers .4 en .5 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 oktober 1932.
1901-02-26
Nummers .1, .2 en .3
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De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 26 februari 1901.
19??
Nummers .4 en .5
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .4 en .5 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Scheemda ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .6 en .7 op 18 augustus 1917.
Nummer .8 in juni 1920.
De stempels werden buiten gebruik gesteld in juli 1925.
1917-08-18
Nummers .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 18 augustus 1917. De stempels werden terugontvangen
op 23 juli 1925.
1920-06-00
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt in juni 1920. Het stempel werd terugontvangen op 23 juli 1925.
Mededeelingen No 11455S van 5 oktober 1932: Met ingang van 16 October 1932 wordt het post-,
telegraaf, en telefoonkantoor te Scheemda vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk voor den postdienst zal ressorteeren onder het ptt-kantoor te Winschoten.

SCHEVENINGEN
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor werd opgericht op 24 februari 1871.
Het postkantoor Scheveningen ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 26 juni 1873.
Nummer .4 op 18 juli 1874.
Nummer .5 op 20 augustus 1875.
Nummer .6 op 31 juli 1876.
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Nummer .7 op 12 oktober 1881.
Nummer .8 op 13 juli 1882.
Nummer .9 op 31 december 1885.
Nummers .10 tot en met .12 op 28 juli 1888.
Nummers .13 tot en met .16 op 23 april 1900.
Nummers .17 tot en met .23 op 8 juli 1901.
Nummers .24 tot en met .34 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1873-06-26
Nummers .1 tot en met .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 26 juni 1873. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1874-07-18
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 18 juli 1874. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F
toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1875-08-20
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 20 augustus 1875. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1876-07-31
Nummer .6
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Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 31 juli 1876.
1879-02-22
Nummers .1 tot en met .4

1881-10-12
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 12 oktober 1881. Tevens werden de letterkarakters A tot en met
F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1882-07-13
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 13 juli 1882. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F
toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1885-12-31
Nummers .6 en .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 31 december 1885.
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1888-07-28
Nummers .10, .11 en .12

Vervolgnummers .10, .11 en .12 werden verstrekt op 28 juli 1888. Tevens werden de letterkarakters A
tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1889-04-24
Nummer .1

1891-01-11
Nummer .1

Op 11 januari 1891 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 18 juli 1874.
1891-03-04
Nummer .2

Op 4 maart 1891 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 18 juli 1874.
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1892-02-02
Nummers .8 en .9

Op 2 februari 1892 werden twee bestellerstempels toegezonden met de volgnummers .8 en .9 ter
vervanging van de op 13 juli 1885 (nummer .8) en 31 december 1885 (nummer .9) verstrekte stempels. Tevens werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1899-07-06
Nummer .6

1899-07-11
Nummer .10

1900-04-23
Nummers .11 tot en met .16

Vervolgnummers .13 tot en met .16 werden verstrekt op 23 april 1900.
1900-09-00
Nummer .11

In september 1900 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .11 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 23 april 1900.
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1901-07-08
Nummers .17 tot en met .23

Vervolgnummers .17 tot en met .23 werden verstrekt op 8 juli 1901.
1903-10-26
Nummer .19

Op 26 oktober 1903 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .19 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 8 juli 1901.
1905-02-16
Nummers .4 en .8

19??
Nummers .24 tot en met .34
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .24 tot en met .34 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Scheveningen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .35 tot en met .44 op 9 juli 1917.
Nummers .45 tot en met .50 op 18 januari 1918.
Nummers .51 tot en met .60 op 16 juni 1920.
1913-09-19
Nummer .8
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1917-07-09
Nummers .12 en .35 tot en met .44

Vervolgnummers .35 tot en met .44 werden verstrekt op 9 juli 1917.
1918-01-18
Nummers .1, .24, .26, .28, .31, .32, .36, .39 en .45 tot en met .50

Vervolgnummers .45 tot en met .50 werden verstrekt op 18 januari 1918.
1919-07-02
Nummer .38

1920-06-16
Nummers .51 tot en met .60

Vervolgnummers .51 tot en met .60 werden verstrekt op 16 juni 1920.
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1920-09-22
Nummer .12

1922-09-19
Nummers .5 en .7

1926-03-26
Nummer .27

1927-12-12
Nummers .10 en .25

1929-03-07
Nummer .16
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1930-01-30
Nummer .22

1930-02-08
Nummer .6

Hoofdbestellerstempels Scheveningen
1901-10-02
Nummer 1

Hoofdbestellerstempel nummer 1 werd toegezonden op 2 oktober 1901.
1920-06-11
Nummers 2 en 3

De hoofdbestellerstempels met de nummers 2 en 3 werden toegezonden op 11 juni 1920.
Mededeelingen No 13336S van 19 november 1930: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Scheveningen werd met ingang van 16 November 1930 vervangen door een bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor met volledige dienstuitvoering, dat voor den postdienst ressorteert onder het postkantoor te ’s-Gravenhage, hetwelk mede optreedt als hoofdkantoor voor de bijkantoren ScheveningenGentschestraat en Scheveningen-Kurhaus (alleen open gedurende den badtijd) en het postagentschap Scheveningen-Zwaluwstraat.

828

SCHIEDAM
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Schiedam ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 13 april 1872.
Nummer .6 op 5 augustus 1874.
Nummers .7 en .8 op 18 mei 1876.
Nummers .9 en .10 op 4 juni 1880.
Nummer .11 op 13 juli 1882.
Nummer .12 op 7 september 1883.
Nummers .13 en .14 op 25 april 1884.
Nummer .15 op 15 april 1885.
Nummers .16 en .17 op 26 maart 1887.
Nummers .18 en .19 op 26 april 1890.
Nummers .20 tot en met .22 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1872-04-13
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 13 april 1872. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1874-08-05
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 5 augustus 1874. Tevens werden de letterkarakters A tot en met
E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1874-11-23
Nummer .4
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1876-05-18
Nummers .7 en .8

De vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 18 mei 1876. Tevens werden de letterkarakters A tot
en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1880-06-04
Nummers .9 en .10

De vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 4 juni 1880.
1882-07-13
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 13 juli 1882.
1883-09-07
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 7 september 1883.
1884-04-25
Nummers .13 en .14
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De vervolgnummers .13 en .14 werden verstrekt op 25 april 1884.
1885-04-15
Nummer .15

Vervolgnummer .15 werd verstrekt op 15 april 1885.
1887-01-31
Nummer .12

1887-03-26
Nummers .16 en .17

De vervolgnummers .16 en .17 werden verstrekt op 26 maart 1887.
1887-08-15
Nummer .8

1887-12-30
Nummer .4
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1888-12-29
Nummer .3

1890-04-26
Nummers .18 en .19

De vervolgnummers .18 en .19 werden verstrekt op 26 april 1890. Tevens werden de letterkarakters A
tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1890-10-04
Nummer .7

1901-03-18
Nummers .1 tot en met .10 en .12 tot en met .18

1901-06-17
Nummer .19
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19??
Nummers .20, .21 en .22
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .20, .21 en .22 is niet in het stempelboek
aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.

Het postkantoor Schiedam ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .23 tot en met .25 op 16 oktober 1908.
Nummers .26 tot en met .28 op 30 november 1911.
Nummers .29 en .30 op 5 januari 1917.
Nummers .31 tot en met .33 op 4 juni 1918.
Nummers .34 tot en met .40 op 6 mei 1920.
Nummers .41 tot en met .43 op 24 april 1930.
1908-10-16
Nummers .23, .24 en .25

Vervolgnummers .23 tot en met .25 werden verstrekt op 16 oktober 1908.
1911-11-30
Nummers .26, .27 en .28

Vervolgnummers .26, .27 en .28 werden verstrekt op 30 november 1911.
1912-08-29
Nummer .11
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1916-06-08
Nummers .20 en .21

1917-01-05
Nummers .26, .29 en .30

Vervolgnummers .29 en .30 werden verstrekt op 5 januari 1917. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .26 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 30 november 1911.
1918-06-04
Nummers .9, .15, .25, .31, .32 en .33

Vervolgnummers .31, .32 en .33 werden verstrekt op 4 juni 1918.
1920-05-06
Nummers .34 tot en met .40

Vervolgnummers .34 tot en met .40 werden verstrekt op 6 mei 1920.
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1920-11-09
Nummers .13 en .14

1922-02-07
Nummer .4

1926-08-09
Nummers .2, .3, .6, .10, .12, .14, .16 en .25

1926-11-03
Nummers .22 en .26

1926-11-11
Nummer .7
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1928-03-20
Nummer .5

1929-06-24
Nummers .5 en .30

1930-04-24
Nummers .9, .18, .41, .42 en .43

Vervolgnummers .41, .42 en .43 werden verstrekt op 24 april 1930.

SCHIJNDEL
Provincie Noord-Brabant
s
Mededeelingen No 1212 van 25 februari 1915: Met ingang van 1 Maart 1915 worden het hulpposten het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Schijndel vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonkantoor.
Het postkantoor Schijndel ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 11 mei 1915.
Nummer .5 op 20 september 1918.
Nummer .6 op 18 augustus 1920.
1915-05-11
Nummers .1 tot en met .4
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De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 11 mei 1915.
1918-09-20
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 20 september 1918.
1920-08-18
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 18 augustus 1920.
Met ingang van 1 mei 1938 is het postkantoor te Schijndel vervangen door een ongeclassificeerd
hulppostkantoor.

SCHOONHOVEN
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Schoonhoven ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 26 februari 1901.
Nummer .5 op 29 april 1901.
Nummer .6 op 16 juni 1904.
Nummer .7 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .8 en .9 op 7 juni 1906.
1901-02-26
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 26 februari 1901.
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1901-04-29
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 29 april 1901.
1904-06-16
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 16 juni 1904.
19??
Nummer .7
Een afdruk van bestellerstempel nummer .7 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
1906-06-07
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 7 juni 1906.
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Het postkantoor Schoonhoven ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .10 op 23 augustus 1915.
Nummers .11 tot en met .17 in maart 1920.
1915-08-23
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 23 augustus 1915.
1917-03-28
Nummer .8

Op 28 maart 1917 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van
het oud model stempel verstrekt op 7 juni 1906.
1919-06-17
Nummers .6 en .10

Op 17 juni 1919 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .6 en .10 toegezonden
ter vervanging van de stempels verstrekt op 16 juni 1904 (oud model nummer .6) en 23 augustus
1915 (nieuw model nummer .10).
1920-03-00
Nummers .11 tot en met .20

Vervolgnummers .11 tot en met .17 werden verstrekt in maart 1920.
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SIMPELVELD
Provincie Limburg
Met ingang van 1 december 1900 trad het postkantoor Simpelveld in werking.
Het postkantoor Simpelveld ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .1 op 20 november 1905.
Nummer .2 op 10 augustus 1908.
Nummer .3 op 30 juni 1909.
Nummer .4 op 5 augustus 1918.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 januari 1924.
1905-11-20
Nummer .1

Bestellerstempel nummer .1 werd verstrekt op 20 november 1905. Het stempel werd terugontvangen
in januari 1924.
1908-08-10
Nummer .2

Vervolgnummer .2 werd verstrekt op 10 augustus 1908. Het stempel werd terugontvangen in januari
1924.
1909-06-30
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 30 juni 1909. Tevens werden de letterkarakters A, B en C toegezonden voor drie postbestellingen per dag.
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1918-08-05
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 5 augustus 1918. Het stempel werd terugontvangen in januari
1924.
Mededeelingen No 13529S van 19 december 1923: Met ingang van 1 Januari 1924 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Simpelveld vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk met het hulppostkantoor te Bocholtz voor den postdienst zal ressorteeren onder het
hoofdpostkantoor te Gulpen.

SINT ANNAPAROCHIE
Provincie Friesland
Het postkantoor Sint Annaparochie ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 8 januari 1913.
Nummer .5 op 14 april 1921.
1913-01-08
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 8 januari 1913.
1921-04-14
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 14 april 1921.
Het postkantoor Sint Annaparochie werd op 16 februari 1934 omgezet in een hulppostkantoor.
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SINT MAARTENSDIJK
Provincie Zeeland
s
Mededeelingen No 8301 van 28 november 1917: Met ingang van 16 December a.s. wordt het
hulppostkantoor te St. Maartensdijk opgeheven en aldaar, in vereeniging met het ter plaatse bestaande telegraaf- en telefoonkantoor, een postkantoor opgericht.
Het postkantoor Sint Maartensdijk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 17 december 1919.
1919-12-17
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 17 december 1919.
Mededeelingen No 5422S van 21 juni 1922: Met ingang van 1 Juli 1922 wordt, met opheffing van
het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te St. Maartensdijk, aldaar een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, waarvan het post-, telegraaf- en telefoonkantoor Tholen als hoofd-, resp. contrôlekantoor wordt aangewezen.

SINT MICHIELSGESTEL
Provincie Noord-Brabant
s
Mededeelingen No 279 van 24 januari 1913: Met ingang van 1 Februari 1913 wordt het hulppostkantoor te St. Michielsgestel vervangen door een postkantoor.
Het postkantoor Sint Michielsgestel ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 8 april 1913.
Nummer .5 op 19 april 1920.
Nummer .6 op 9 november 1920.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 oktober 1923.
1913-04-08
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 8 april 1913. De stempels met de
nummers .1, .2 en .3 werden in november 1923 terugontvangen nadat ze op 1 oktober 1923 buiten
gebruik waren gesteld.
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1918-02-11
Nummer .4

Een vervangend stempel nummer .4 werd op 11 februari 1918 toegezonden. Het stempel werd in
november 1923 terugontvangen nadat het stempel op 1 oktober 1923 buiten gebruik was gesteld.
1920-04-19
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 19 april 1920. Het stempel werd in november 1923 terugontvangen nadat het stempel op 1 oktober 1923 buiten gebruik was gesteld.
1920-11-09
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 9 november 1920. Het stempel werd in november 1923 terugontvangen nadat het stempel op 1 oktober 1923 buiten gebruik was gesteld.
Mededeelingen No 10127S van 19 september 1923: Met ingang van 1 October 1923 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te St. Michielsgestel vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te ’s Hertogenbosch.

SINT OEDENRODE
Provincie Noord-Brabant
Met ingang van 1 oktober 1881 werd het hulppostkantoor Sint Oedenrode bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Sint Oedenrode ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in augustus 1900.
Nummers .4 en .5 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .6 op 3 september 1906.
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Nummers .7 en .8 op 2 augustus 1917.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 januari 1924.
1900-08-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in augustus 1900.
19??
Nummers .4 en .5
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .4 en .5 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
1906-09-03
Nummer .6

1917-08-02
Nummer .07 en .08

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 2 augustus 1917. De stempels met de volgnummers .1
tot en met .8 werden op 15 februari 1924 teruggezonden nadat ze op 1 januari 1924 buiten gebruik
waren gesteld.
Mededeelingen No 13529S van 19 december 1923: Met ingang van 1 Januari 1924 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te St. Oederode vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Eindhoven.
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SITTARD
Provincie Limburg
Het postkantoor Sittard ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 26 februari 1901.
Nummer .6 op 29 juni 1903.
Nummers .7 tot en met .9 zijn niet afgedrukt in het stempelboek.
Nummers .10 en .11 op 24 juni 1907.
1901-02-26
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 26 februari 1901.
1903-06-29
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 29 juni 1903.
19??
Nummers .7, .8 en .9
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .7, .8 en .9 zijn niet opgenomen in het
stempelboek. Evenmin komt een aantekening voor wanneer de stempels zijn verstrekt.
1907-06-24
Nummers .7, .10 en .11

Vervolgnummers .10 en .11 werden verstrekt op 24 juni 1907. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt tussen 1905
en de het einde van de tweede helft van 1907.
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Het postkantoor Sittard ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .12 tot en met .16 op 28 november 1910.
1910-11-28
Nummers .12 tot en met .16

Vervolgnummers .12 tot en met .16 werden verstrekt op 28 november 1910.
1914-09-30
Nummer .9

Op 30 september 1914 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .9 toegezonden ter vervanging
van het oud model stempel verstrekt tussen 1905 en de het einde van de tweede helft van 1907.

SLIEDRECHT
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Sliedrecht ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 26 februari 1901.
Nummers .4 en .5 op 2 november 1904.
Nummer .6 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1901-02-26
Nummers .1

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 26 februari 1901.
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1904-11-02
Nummers .3, .4 en .5

Vervolgnummers .4 en .5 werden verstrekt op 2 november 1901. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 26 februari
1901.
19??
Nummer .6
Een afdruk van bestellerstempel nummer .6 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Sliedrecht ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .7 op 26 maart 1909.
Nummer .8 op 14 augustus 1911.
Nummers .9 en .10 op 19 september 1913.
Nummers .11 en .12 op 26 september 1916.
Nummers .13 en .14 op 10 april 1919.
1909-03-26
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 26 maart 1909.
1911-08-14
Nummers .4 en .8
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Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 14 augustus 1911. Op dezelfde datum werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van het oud model stempel verstrekt op 2 november 1904.
1913-09-19
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 19 september 1913.
1916-09-26
Nummers .11 en .12

Vervolgnummers .11 en .12 werden verstrekt op 26 september 1916.
1919-04-10
Nummers .13 en .14

Vervolgnummers .13 en .14 werden verstrekt op 10 april 1919.
1921-07-06
Nummer .3

Op 6 juli 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van het
oud model stempel verstrekt op 2 november 1901.
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SLOTERDIJK
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Sloterdijk ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 26 februari 1901.
Nummer .5 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1901-02-26
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 26 februari 1901.
19??
Nummer .5
Een afdruk van bestellerstempel nummer .5 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Sloterdijk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .6 op 22 april 1914.
Nummer .7 op 31 oktober 1917.
1914-04-22
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 22 april 1914.
1917-10-31
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 31 oktober 1917.
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Mededeelingen No 12453S van 3 december 1924: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Sloterdijk wordt met ingang van 16 December 1924 vervangen door een bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor, dat evenals het hulpkantoor te Sloten voor den postdienst onder het postkantoor te Amsterdam. De bestelling van briefport en van telegrammen zal van het bijkantoor Sloterdijk uit plaats vinden.

SLUIS
Provincie Zeeland
Géén afdrukken in oude stempelboek?
Het postkantoor Sluis ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op
Nummer .5 op 11 mei 1915.
Nummer .6 op 15 december 1919.
19??
Nummers .1 tot en met .4
X
1915-05-11
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 11 mei 1915.
1919-12-15
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 15 december 1919.

SMILDE
Provincie Drenthe
Het postkantoor Smilde ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 26 februari 1901.
Nummer .6 op 29 april 1901.
Nummer .7 op 3 oktober 1904.
Nummers .8 tot en met .10 zijn niet afgedrukt in het stempelboek.
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De stempels met de nummers .1 tot en met .7 werden buiten gebruik gesteld op 16 september 1932.
De stempels met de nummers .8, .9 en .10 werden buiten gebruik gesteld in februari 1924.
1901-02-26
Nummers

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 26 februari 1901.
1901-04-29
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 29 april 1901.
1904-10-03
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 3 oktober 1904.
19??
Nummers .8, .9 en .10

Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .8, .9 en .10 is niet in het stempelboek
aangebracht. Een datum van verstrekking van beide stempels ontbreekt eveneens. Wel is een aantekening aangebracht dat deze drie stempels (oud model) op 4 maart 1924 zijn teruggezonden wegens
overcompleet.
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Mededeelingen No 10497S van 14 september 1932: Met ingang van 16 September 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Smilde vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk evenals het hulpkantoor te Appelscha en de stations te Bovensmilde en Hoogersmilde voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Assen.

SNEEK
Provincie Friesland
Het postkantoor Sneek ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .7 op 4 april 1892.
Nummer .8 op 3 december 1892.
Nummer .9 op 8 oktober 1897.
Nummer .10 in februari 1900.
Nummer .11 op 10 februari 1902.
Nummer .12 op 30 maart 1904.
Nummers .13 tot en met .15 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1892-04-04
Nummers .1 tot en met .7

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .7 werden verstrekt op 4 april 1892. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1892-12-03
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 3 december 1892. Tevens werden de letterkarakters A tot en met
F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1897-10-08
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 8 oktober 1897.

852

1900-02-00
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt in februari 1900.
1902-02-10
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 10 februari 1902.
1904-03-30
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 30 maart 1904.
19??
Nummers .13, .14 en .15
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .13 tot en met .15 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Sneek ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .16 op 28 november 1910.
Nummers .17 tot en met .19 op 15 maart 1920.
Nummer .20 op 26 november 1920.
Nummers .21 en .22 op 8 januari 1921.
1910-11-28
Nummer .16

Vervolgnummer .16 werd verstrekt op 28 november 1910.
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1914-02-06
Nummer .9

Op 6 februari 1914 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .9 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 8 oktober 1897.
1919-07-01
Nummer .8

Op 1 juli 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 3 december 1892.
1920-03-15
Nummers .17, .18 en .19

Vervolgnummers .17 tot en met .20 werden verstrekt op 15 maart 1920.
1920-11-26
Nummer .20

Vervolgnummer .20 werd verstrekt op 26 november 1920.
1921-01-08
Nummers .16, .21 en .22
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Vervolgnummers .21 en .22 werden verstrekt op 8 januari 1921. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .16 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 28 november 1910.
1923-05-12
Nummer .21

Bij de afdruk is vermeld: verloren geraakte stempel teruggevonden, nieuw verstrekt stempel nr .21
teruggezonden, juni 1923.
1924-04-23
Nummer .3

Op 23 april 1924 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 4 april 1892.
1930-08-26
Nummers .21 en .22

Op 26 augustus 1930 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .21 en .22 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 8 januari 1921.

Busrecht correspondentie Sneek
1922-05-02
Nummers 1 tot en met 3

De stempels 1 tot en met 3 werden verstrekt op 2 mei 1922.
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SOEST
Provincie Utrecht
Op 1 april 1893 is het hulppostkantoor te Soest omgezet in een postkantoor.
Het postkantoor Soest ontving bestellerstempels in model III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 26 februari 1901.
Nummer .6 op 22 februari 1904.
Nummers .7 en .8 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1901-02-26
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 26 februari 1901.
1904-02-22
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 22 februari 1904. Het stempel werd vernietigd op 17 juli 1933.
19??
Nummers .7 en .8
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .7 en .8 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Soest ontving bestellerstempels in model I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .9 tot en met .11 op 8 januari 1913.
Nummer .12 op 19 september 1913.
Nummer .13 op 5 januari 1917.
Nummers .14 tot en met .16 op 19 februari 1918.
Nummers .17 tot en met .19 op 26 november 1920.
1912-05-24
Nummer .4
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Op 24 mei 1912 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 26 februari 1901.
1913-01-08
Nummers .9, .10 en .11

Vervolgnummers .9 tot en met .11 werden verstrekt op 8 januari 1913. De stempels met de nummers
.10 en .11 werden terugontvangen op 17 juli 1933.
1913-09-19
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 19 september 1913. Het stempel werd terugontvangen op 17
juli 1933.
1915-03-12
Nummer .9

Bestellerstempel nummer .9 werd toegezonden op 12 maart 1915 ter vervanging van het op 8 januari
1913 verstrekte stempel. Het stempel werd terugontvangen op 17 juli 1933.
1917-01-05
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 5 januari 1917. Het stempel werd terugontvangen op 17 juli
1933.
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1918-02-19
Nummers .14, .15 en .16

Vervolgnummers .14 tot en met .16 werden verstrekt op 19 februari 1918. De stempels met de nummers .14 en .15 werden terugontvangen op 17 juli 1933.
1920-11-26
Nummers .17, .18 en .19

Vervolgnummers .17 tot en met .19 werden verstrekt op 26 november 1920. De stempels met de
nummers .18 en .19 werden terugontvangen op 17 juli 1933.
1921-06-09
Nummer .1

Op 9 juni 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 26 februari 1901.
1922-05-12
Nummers .4 en .16

Bestellerstempel nummer .16 werd toegezonden op 12 mei 1922 ter vervanging van het stempel verstrekt op 19 februari 1918. Op dezelfde datum werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 24 mei 1912. Stempel nummer .16 werd op 17
juli 1933 terugontvangen.
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1925-02-12
Nummer .17

Bestellerstempel nummer .17 werd toegezonden ter vervanging van het stempel dat op 26 november
1920 was verstrekt. Het stempel werd op 17 juli 1933 terugontvangen.

SOMMELSDIJK
Provincie Zuid-Holland
s
Mededeelingen No 1028 van 11 februari 1910: Met ingang van 16 Februari 1910 wordt het hulppostkantoor te Sommelsdijk opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
Het postkantoor Sommelsdijk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 3 januari 1910.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 oktober 1922.
1919-03-01
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 3 januari 1910. De stempels werden terugontvangen op 6 oktober 1922 nadat ze op 1 oktober 1922 buiten gebruik waren
gesteld.
Mededeelingen No 9028S van 4 oktober 1922: Met ingang van 1 October 1922 wordt, met opheffing
van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Sommelsdijk, aldaar een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, dat voor alle diensten zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Middelharnis.

STADSKANAAL
Provincie Groningen
Het postkantoor Stadskanaal ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 24 augustus 1894.
Nummers .6 en .7 in februari 1900.
Nummer .8 op 17 juni 1901.
Nummer .9 op 30 januari 1903.
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Nummers .10 tot en met .14 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .15 op 25 oktober 1906.
1894-08-24
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 24 augustus 1894.
Tevens werden de letterkarakters A, B en C toegezonden voor drie postbestellingen per dag.
1900-02-00
Nummers .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt in februari 1900. Tevens werden de letterkarakters A, B en
C toegezonden voor drie postbestellingen per dag.
1901-06-17
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 17 juni 1901.
1903-01-30
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 30 januari 1903.
1904-11-14
Nummer .7
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Op 14 november 1904 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt in februari 1900.
19??
Nummers .10 tot en met .14
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .10 tot en met .14 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
1906-10-25
Nummer .15

Vervolgnummer .15 werd verstrekt op 25 oktober 1906.
Het postkantoor Stadskanaal ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .16 op 26 oktober 1910.
Nummers .17 tot en met .19 op 18 juni 1920.
1910-10-26
Nummers .8 en .16

Vervolgnummer .16 werd verstrekt op 26 oktober 1910. Op dezelfde datum werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt op 17 juni
1901.
1916-01-28
Nummer .12

Op 28 januari 1916 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .12 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt tussen januari 1906 en oktober 1906.
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1916-04-10
Nummer .15

Op 10 april 1916 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .15 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 25 oktober 1906.
1916-07-29
Nummer .8

Op 29 juli 1916 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van het
nieuwe model stempel verstrekt op 26 oktober 1910. Het cijfer 8 is smaller dan van het stempel van 26
oktober 1910.
1918-08-05
Nummer .7

Op 5 augustus 1918 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 14 november 1904.
1920-06-18
Nummers .17, .18 en .19

Vervolgnummers .17, .18 en .19 werden verstrekt op 18 juni 1920.
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STANDDAARBUITEN
Provincie Noord-Brabant
Het hulppostkantoor Standdaarbuiten is geen postkantoor geweest. Toch zijn twee afdrukken op de
stempelkaart van Standdaarbuiten aangebracht met de verstrekkingsdatum 29 maart 1920.
1920-03-29
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 29 maart 1920.
Het is mogelijk dat de twee stempels voor het postkantoor Steenbergen waren bedoeld ter vervanging
van de oude model stempels van 26 februari 1901.

STEEG zie DE STEEG
STEENBERGEN
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Steenbergen ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 26 februari 1901.
Nummer .5 op 23 oktober 1901.
Nummer .6 op 1 mei 1903.
1901-02-26
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 26 februari 1901.
1901-10-23
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 23 oktober 1901.
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1903-05-01
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 1 mei 1903.
Het postkantoor Steenbergen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .7 op 8 juni 1910.
Nummers .8 en .9 op 26 mei 1913.
Nummers .10 tot en met .12 op 30 januari 1917.
Nummers .13 tot en met .16 op 6 april 1918.
Nummers .17 en .18 op 26 november 1920.
1910-06-08
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 18 juni 1910.
1913-05-26
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 26 mei 1913.
1917-01-30
Nummers .10, .11 en .12

Vervolgnummers .10 tot en met .12 werden verstrekt op 30 januari 1917.
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1918-04-06
Nummers .13 tot en met .16

Vervolgnummers .13 tot en met .16 werden verstrekt op 6 april 1918.
1920-11-26
Nummers .17 en .18

Vervolgnummers .17 en .18 werden verstrekt op 26 november 1920.
1924-10-29
Nummer .3

Op 29 oktober 1924 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 26 februari 1901.
1925-03-25
Nummer .5

Op 25 maart 1925 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 23 oktober 1901.
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STEENWIJK
Provincie Overijssel
Het postkantoor Steenbergen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 22 april 1901.
Nummer .6 op 30 januari 1903.
1901-04-22
Nummer .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 22 april 1901. Stempel
nummer .3 werd vernieuwd in juli 1929.
1903-01-30
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 30 januari 1903.
19??
Nummers .7 en .8
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .7 en .8 zijn niet opgenomen in het stempelboek. Evenmin komt een aantekening voor wanneer de stempels zijn verstrekt.
Het postkantoor Steenwijk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .9 op 28 oktober 1910.
Nummers .10 en .11 op 24 maart 1920.
1919-11-28
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 28 november 1919. Het stempel werd vernieuwd in juli 1929.
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1919-09-24
Nummer .1

Op 24 september 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 22 april 1901.
1920-03-24
Nummers .10 en .11

Vervolgnummers .10 en .11 werden verstrekt op 24 maart 1920.
1929-07-23
Nummers .3 en .9

Op 23 juli 1929 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .3 en .9 toegezonden ter
vervanging van de stempels verstrekt op 22 april 1901 (oud model nummer .3) en 28 november 1919
(nieuw model nummer .9).

TEGELEN
Provincie Limburg
Het postkantoor Tegelen ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 22 april 1901.
Nummer .4 op 23 december 1904.
Nummer .5 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
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1901-04-22
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 22 april 1901.
1904-12-23
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 23 december 1904.
19??
Nummer .5
Een afdruk van bestellerstempel nummer .5 is niet opgenomen in het stempelboek. Evenmin komt een
aantekening voor wanneer het stempel is verstrekt.
Het postkantoor Tegelen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .6 op 2 januari 1909.
Nummers .7 en .8 op 2 maart 1911.
Nummers .9 en .10 op 10 april 1916.
1909-01-02
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 2 januari 1909.
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1909-03-26
Nummer .5

Op 26 maart 1909 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt tussen januari 1905 en het einde van de eerste helft van 1907.
1911-03-02
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 2 maart 1911.
1916-04-10
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 10 april 1916.

TER APEL
Provincie Groningen
Met ingang van 1 april 1894 trad het postkantoor Ter Apel in werking.
Het postkantoor Ter Apel ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 22 april 1901.
Nummers .6 tot en met .8 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
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1901-04-22
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 22 april 1901.
19??
Nummers .6, .7 en .8
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .6 , .7 en .8 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van verstrekking van beide stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Ter Apel ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .9 tot en met .12 op 21 december 1911.
Nummers .13 en .14 op 27 mei 1920.
1911-12-21
Nummers .10, .11 en .12

Vervolgnummers .9 tot en met .12 werden verstrekt op 21 november 1911. De bestellerstempels met
de nummers .10 en .11 werden op 16 juni 1925 terugontvangen en vernietigd.
1918-01-28
Nummer .4

Op 28 januari 1918 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 22 april 1901. Het stempel werd echter terugontvangen op 27
februari 1918 en in reserve gehouden.
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1920-05-27
Nummers .12, .13 en .14

Vervolgnummers .13 en .14 werden verstrekt op 27 mei 1920. Bestellerstempel nummer .12 werd
toegezonden ter vervanging van het stempel dat op 21 november 1911 was verstrekt.

TERBORG
Provincie Gelderland
Het postkantoor Terborg ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 22 maart 1901.
1901-03-22
Nummers .1

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 22 maart 1901.
1907-03-30
Nummer .1

Op 30 maart 1907 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 22 maart 1901.
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Het postkantoor Terborg ontving één vervangend bestellerstempel in model type I (achthoekig).
1914-09-30
Nummer .1

Op 30 september 1914 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 30 maart 1907.

TERNEUZEN
Provincie Zeeland
Het postkantoor Terneuzen (voorheen Neuzen) ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 18 november 1885.
Nummer .6 op 19 juni 1889.
Nummer .7 op 6 februari 1893.
Nummers .8 en .9 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .10 op 26 oktober 1910.
Nummer .11 op 26 januari 1912.
Nummer .12 op 8 januari 1913.
Nummers .13 en .14 op 10 april 1919.
Nummers .15 tot en met .19 op 6 mei 1920.
1885-11-18
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 18 november 1885.
1889-06-19
Nummer .6
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Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 19 juni 1889. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F
toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1893-02-06
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 6 februari 1893. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F
toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1905-04-15
Nummer .7

19??
Nummers .8 en .9
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .8 en .9 zijn niet opgenomen in het stempelboek. Evenmin komt een aantekening voor wanneer de stempels zijn verstrekt.
1910-10-26
Nummer .10

Vervolgnummers .10 werd verstrekt op 26 oktober 1910.
1912-01-26
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 26 januari 1912.
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1913-01-08
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 8 januari 1913.
1919-04-10
Nummers .13 en .14

Vervolgnummers .13 en .14 werden verstrekt op 10 april 1919.
1920-05-06
Nummers .15 tot en met .19

Vervolgnummers .15 tot en met .19 werden verstrekt op 6 mei 1920.

TERSCHELLING
Provincie Friesland
Het postkantoor Terschelling ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 22 maart 1901.
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1901-03-22
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 22 maart 1901.

TEXEL
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Texel ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 22 maart 1901.
1901-03-22
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 22 maart 1901.

THOLEN
Provincie Zeeland
Het postkantoor Tholen ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 22 maart 1901.
Nummer .3 op 25 juni 1901.
1901-03-22
Nummers .1
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De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 22 maart 1901.
1901-06-25
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 25 juni 1901.
Het postkantoor Tholen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .4 op 9 maart 1912.
Nummer .5 op 30 juni 1919.
Nummers .6 en .7 op 2 februari 1921.
1911-06-12
Nummer .1

Op 12 juni 1911 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 22 maart 1901.
1912-03-09
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 9 maart 1912.
1919-06-30
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 30 juni 1919. Het stempel werd wegens overcompleet teruggezonden in december 1922.
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1921-02-02
Nummers .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 2 februari 1921. De stempels werden wegens overcompleet teruggezonden in december 1922 (nummer .6) en juni 1928 (nummer .7).

TIEL
Provincie Gelderland
Het postkantoor Tiel ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 13 december 1884.
Nummer .7 op 19 augustus 1886.
Nummers .8 en .9 op 1 oktober 1897.
Nummer .10 op 30 augustus 1902.
Nummer .11 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1884-12-13
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 13 december 1884. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1886-08-19
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 19 augustus 1886.
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1892-03-25
Nummer .4

Op 25 maart 1892 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 13 december 1884.
1893-02-06
Nummers .1, .2 en .3

Op 6 februari 1893 werden drie nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1, .2 en .3 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 13 december 1884. Stempel nummer .1 werd vernieuwd op 14 december 1927.
1897-01-23
Nummers .5 en .6

Op 23 januari 1897 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .5 en .6 toegezonden
ter vervanging van de stempels verstrekt op 13 december 1884. Stempel nummer .5 werd vernieuwd
op 14 december 1927.
1897-10-01
Nummers .8 en .9
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Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 1 oktober 1897.
1902-08-30
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 30 augustus 1902.
1907-03-11
Nummer .2

Op 11 maart 1907 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 6 februari 1893.
19??
Nummer .11
Een afdruk van bestellerstempel nummer .11 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Tiel ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .12 en .13 op 26 maart 1909.
Nummers .14 en .15 op 29 augustus 1912.
Nummers .16 en .17 op 5 mei 1920.
Nummers .18 tot en met .21 op 29 april 1921.
1909-03-26
Nummers .12 en .13

Vervolgnummers .12 en .13 werden verstrekt op 26 maart 1909.
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1912-08-29
Nummers .10, .14 en .15

Vervolgnummers .14 en .15 werden verstrekt op 29 augustus 1912. Op dezelfde datum werd een
nieuw bestellerstempel met nummer .10 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel
verstrekt op 30 augustus 1902.
1916-08-16
Nummers .4, .9 en .10

Op 16 augustus 1916 werden drie nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .4, .9 en .10 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 13 december 1884 (oud model nummer .4), 1
oktober 1897 (oud model nummer .9) en 29 augustus 1912 (nieuw model nummer .10). Bestellerstempel nummer .10 werd in maart 1922 teruggezonden wegens ‘overcompleet’.
1919-12-15
Nummer .3

Op 15 december 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 6 februari 1893.
1920-05-05
Nummers .16 en .27
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Vervolgnummers .16 en .17 werden verstrekt op 5 mei 1920.
1921-04-29
Nummers .18 tot en met .21

Vervolgnummers .18 tot en met .21 werden verstrekt op 29 april 1921.
1922-03-10
Nummer .2

Op 10 maart 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op11 maart 1907.
1927-12-14
Nummers .1 en .5

Op 14 december 1927 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1 en .5 toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 6 februari 1893 (nummer .1) en 23
januari 1897 (nummer .5).
1930-02-22
Nummer .11

Op 22 februari 1930 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt tussen maart 1907 en juli 1907.
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Hoofdbestellerstempel Tiel
In juli 1918 werd een hoofdbestellerstempel besteld bij De Munt. In het stempelboek is alleen een
aantekening van de bestelling aangebracht. Een afdruk van het stempel en een datum van verstrekking ontbreekt.

TILBURG
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Tilburg ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .9 op 16 juli 1873.
Nummers .10 en .11 op 3 oktober 1877.
Nummer .12 op 15 november 1880.
Nummers .13 en .14 op 27 september 1881.
Nummer .15 op 2 januari 1882.
Nummers .16 en .17 op 6 april 1883.
Nummers .18 en .19 op 10 augustus 1883.
Nummer .20 op 28 januari 1890.
Nummer .21 op 1 november 1893.
Nummers .22 en .23 op 31 augustus 1892.
Nummers .24 en .25 op 1 november 1893.
Nummers .26 en .27 op 25 augustus 1896.
Nummer .28 op 5 april 1898.
Nummers .29 en .30 op 20 november 1901.
Nummer .31 op 14 november 1904.
Nummers .32 tot en met .35 op 30 november 1904.
Nummers .36 tot en met .39 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1873-07-16
Nummers .1 tot en met .9

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .9 werden verstrekt op 16 juli 1873. Tevens werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1877-10-03
Nummers .10 en .11

De vervolgnummers .10 en .11 werden verstrekt op 3 oktober 1877. Tevens werden de letterkarakters
A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
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1880-11-15
Nummer .12

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 15 november 1880. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1881-09-27
Nummers .13 en .14

De vervolgnummers .13 en .14 werden verstrekt op 27 september 1881. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1882-01-02
Nummer .15

Vervolgnummer .15 werd verstrekt op 2 januari 1882. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F
toegezonden voor zes postbestellingen per dag. Een vergissing werd gemaakt door in plaats van
1882 het jaartal 1881 te vermelden als datum van verstrekking.
1883-04-06
Nummers .16 en .17

De vervolgnummers .16 en .17 werden verstrekt op 6 april 1883. Tevens werden de letterkarakters A
tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
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1883-08-10
Nummers .18 en .19

De vervolgnummers .18 en .19 werden verstrekt op 10 augustus 1883.
1890-01-18
Nummer .20

Vervolgnummer .20 werd verstrekt op 28 januari 1890. Tevens werden de letterkarakters A tot en met
F toegezonden voor zes postbestellingen per dag. Het bestellerstempel met volgnummer .19 verving
het stempel verstrekt op 10 augustus 1883.
1892-01-06
Nummer .15

1892-08-31
Nummers .22 en .23

Vervolgnummers .22 en .23 werden verstrekt op 31 augustus 1892.
1892-09-29
Nummer .3
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1893-11-01
Nummers .21, .24 en .25

Vervolgnummers .24 en .25 werden verstrekt op 1 november 1893. Tevens werden de letterkarakters
A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met volgnummer .21 toegezonden. Bij de overgang van het oude naar het nieuwe
stempelboek was dit nummer abusievelijk overgeslagen.
1896-08-25
Nummers .26 en .27

Vervolgnummers .26 en .27 werden verstrekt op 25 augustus 1896. Tevens werden de letterkarakters
A tot en met H toegezonden voor acht postbestellingen per dag.
1898-04-05
Nummer .28

Vervolgnummer .28 werd verstrekt op 5 april 1898.
1898-09-12
Nummers .11 en .12
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1899-01-07
Nummer .17

1899-12-12
Nummer .7

1900-09-20
Nummers .26 en .27

1901-11-20
Nummers .28 en .29

Vervolgnummers .29 en .30 werden verstrekt op 20 november 1901. Op dezelfde datum werd een
nieuw bestellerstempel met nummer .28 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 5
april 1898.
1904-11-14
Nummer .31

Vervolgnummer .31 werd verstrekt op 14 november 1904.
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1904-11-30
Nummers .32 tot en met .35

Vervolgnummers .32 tot en met .35 werden verstrekt op 30 november 1904.
19??
Nummers .36 tot en met .39
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .36 tot en met .39 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
1906-09-14
Nummers .2, .24 en .33

1907-03-30
Nummers .13, .17, .20 en .30

Het postkantoor Tilburg ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .40 tot en met .42 op 10 augustus 1908.
Nummers .43 tot en met .48 op 18 februari 1911.
Nummers .49 en .50 op 19 mei 1913.
Nummers .51 tot en met .54 op 7 juli 1914.
Nummers .55 tot en met .70 op 20 maart 1919.
Nummers .71 tot en met .82 op 18 juni 1920.
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1907-12-03
Nummer .21

Op 3 december 1907 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .21 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 1 november 1893.
1908-08-10
Nummers .40, .41 en .42

Vervolgnummers .40, .41 en .42 werden verstrekt op 10 augustus 1908.
1911-02-18
Nummers .14, .18 en .43 tot en met .48

Vervolgnummers .43 tot en met .48 werden verstrekt op 18 februari 1911.
1912-01-26
Nummer .1
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1912-09-06
Nummer .19

1913-05-19
Nummers .5 en .16

Vervolgnummers .49 en .50 werden verstrekt op 19 mei 1913.
1913-05-20
Nummers .22, .49 en .50

Waarschijnlijk is een vergissing gemaakt met de nummers .49 en .50, omdat deze bestellerstempels
een dag eerder waren verstrekt. Op dezelfde datum werd een nieuw bestellerstempel met nummer .22
toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt op 31 augustus 1892.
1914-04-22
Nummer .37

Op 22 april 1914 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .37 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt tussen januari 1905 en september 1906.
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1914-07-07
Nummers .51 tot en met .54

Vervolgnummers .51 tot en met .54 werden verstrekt op 7 juli 1914.
1916-01-19
Nummer .25

Op 19 januari 1916 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .25 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 1 november 1893.
1919-03-20
Nummers .55 tot en met .70

Vervolgnummers .55 tot en met .70 werden verstrekt op 20 maart 1919.
1920-06-18
Nummers .71 tot en met .82

Vervolgnummers .71 tot en met .82 werden verstrekt op 18 juni 1920.
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1921-06-23
Nummers .28 en .56

Op 23 juni 1921 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .28 en .56 toegezonden
ter vervanging van de stempels verstrekt op 20 november 1901 (oud model nummer .28) en 20 maart
1919 (nummer .56).
1922-07-28
Nummer .8

1922-09-16
Nummer .44

Op 16 september 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .44 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 18 februari 1911.
1922-12-20
Nummer .46

Op 20 december 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .46 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 18 februari 1911.
1925-09-18
Nummer .10
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1926-09-09
Nummer .3

1927-02-25
Nummer .38

Op 25 februari 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .38 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt tussen januari 1905 en september 1906.

Busrecht correspondentie Tilburg
1921-05-24
Nummers 1 tot en met 12

De nummers 1 tot en met 12 werden toegezonden op 24 mei 1921.

TWELLO
Provincie Gelderland
s
Mededeelingen No 3455 van 14 juli 1910: Met ingang van 16 Juli e.k. wordt het hulppostkantoor te
Twello opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
Het postkantoor Twello ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 12 augustus 1910.
Nummers .5 tot en met .7 op 18 februari 1911.
Nummer .8 op 29 juli 1916.
Nummers .9 en .10 op 18 november 1918.
Nummers .11 en .12 op 9 november 1920.
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1910-08-12
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 12 augustus 1910 met
daarbij de letterkarakters A tot en met E voor vijf postbestellingen per dag.
1911-02-18
Nummers .5, .6 en .7

Vervolgnummers .5 tot en met .7 werden verstrekt op 18 februari 1911.
1916-07-29
Nummer .8

Vervolgnummer . 8 werd verstrekt op 29 juli 1916.
1918-11-18
Nummers .9 en .10
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Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 18 november 1918.
1920-11-09
Nummers .11 en .12

Vervolgnummers .11 en .12 werden verstrekt op 9 november 1920. De twee stempels werden terugontvangen in maart 1922 wegens opheffing van de twee bestellerdiensten (inkrimping).
Mededeelingen van 17 maart 1937: Met ingang van 1 April 1937 worden de postkantoren te Hansweert, Joure, Lemmer, Lobith-Tolkamer, Raalte, Renkum, Sassenheim, Twello en Vianen vervangen
door hulppostkantoren, welke -evenals de met deze kantoren verbonden hulpkantoren en poststations
(het ressort der resp. voormalige hoofdkantoren)- niet onder een hoofdkantoor zullen ressorteeren.

UDEN
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Uden ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 26 februari 1901.
Nummer .3 op 8 oktober 1902.
Nummer .4 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1901-02-26
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 26 februari 1901.
1902-10-08
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 8 oktober 1902.
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19??
Nummer .4
Een afdruk van bestellerstempel nummer .4 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Uden ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .5 tot en met .10 op 30 juli 1920.
1920-07-30
Nummers .5 tot en met .10

Vervolgnummers .5 tot en met .10 werden verstrekt op 30 juli 1920.

UITGEEST
Provincie Noord-Holland
Dienstorder No 207 van 8 mei 1907: Met ingang van 1 Juni 1907 wordt te Uitgeest het hulppostkantoor opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
Het postkantoor Uitgeest ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 24 juni 1907.
Nummers .6 en .7 op 3 december 1907.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 juli 1928.
1907-06-24
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt 24 juni 1907.
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1907-12-03
Nummers .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 3 december 1907.
Mededeelingen No 5862S van 13 juni 1928: Het post- en telegraafkantoor te Uitgeest wordt met
ingang van 1 Juli 1928 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk evenals
de hulpkantoren te Akersloot, Bakkum, Castricum en Limmen voor den postdienst zal ressorteeren
onder het postkantoor Alkmaar.

UITHOORN
Provincie Noord-Holland
s
Mededeelingen No 568 van 12 februari 1914: Met ingang van 1 Maart 1914 wordt te Uithoorn, onder opheffing van het hulppost- en hulptelegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-, telegraaf- en
telefoonkantoor gevestigd.
Het postkantoor Uithoorn ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 22 april 1914.
Nummer .5 op 26 oktober 1914.
Nummer .6 op 8 juli 1919.
1914-04-22
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 22 april 1914.
1914-10-26
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 26 oktober 1914.
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1918-09-19
Nummer .3

Bestellerstempel nummer .3 werd toegezonden op 19 september 1918 ter vervanging van het stempel
dat was verstrekt op 22 april 1914.
1919-07-08
Nummers .1, .4, .5 en .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 8 juli 1919. Op dezelfde datum werden drie nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1, .4 en .5 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op
22 april 1914 (nummers .1 en .4) en 26 oktober 1914 (nummer .5).
1921-06-27
Nummers .5 en .6

Op 27 juni 1921 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .5 en .6 toegezonden ter
vervanging van de stempels verstrekt op 8 juli 1919. De stempels werden echter op 23 juli 1921 teruggezonden wegens ‘overcompleet’.
Het postkantoor Uithoorn werd op 1 mei 1933 opgeheven en vervangen door een hulpkantoor.

UITHUIZEN
Provincie Groningen
Het postkantoor Uithuizen ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 22 maart 1901.
Nummer .5 op 29 maart 1902.
Nummer .6 op 13 november 1903.
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1901-03-22
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 22 maart 1901.
1902-03-29
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 29 maart 1902.
1903-11-13
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 13 november 1903. Het stempel werd vernietigd op 26 juli 1927.
Het is niet duidelijk of een nieuw exemplaar werd toegezonden.

UTRECHT
Provincie Utrecht
Het postkantoor Utrecht ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .10 op 13 december 1867 (de letters volgden op 19 december 1867).
Nummer .11 op 5 mei 1868.
Nummers .12 tot en met .15 op 11 december 1868.
Nummers .16 tot en met .18 op 16 juli 1870.
Nummers .19 tot en met .22 op 11 februari 1873.
Nummers .23 en .24 op 16 oktober 1873.
Nummers .25 en .26 op 25 maart 1876.
Nummers .27 tot en met .29 op 25 november 1876.
Nummer .30 op 9 februari 1877.
Nummers .31 tot en met .34 op 5 juli 1880.
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Nummers .35 tot en met .44 op 31 maart 1882.
Nummers .45 en .46 op 3 maart 1891.
Nummers .47 tot en met .54 op 28 januari 1892.
Nummers .55 tot en met .64 op 26 juni 1893.
Nummer .65 op 29 mei 1894.
Nummers .66 tot en met .75 op 6 september 1902.
Nummers .76 tot en met .81 op 21 augustus 1903.
Nummers .82 tot en met .94 op 30 april 1904.
Nummers .95 en .96 op 24 mei 1905.
Nummers .97 en .98 op 29 september 1905.
Nummers .99 tot en met 108 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers 109 tot en met .111 op 24 april 1906.
Nummer .112 op 7 juni 1906.
Nummer .113 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .114 op 15 oktober 1906.
1867-12-13
Nummers .1 tot en met .10

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .10 werden verstrekt op 13 december 1867. Tevens werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden, echter enkele dagen later op 19 december 1867, voor vijf postbestellingen per dag.
1868-05-05
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 5 mei 1868 met daarbij de letters A tot en met E.
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1868-12-11
Nummers .12 tot en met .15

Vervolgnummers .12 tot en met .15 werden verstrekt op 11 december 1868. Tevens werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1870-07-16
Nummers .16, .17 en .18

Vervolgnummers .16, .17 en .18 werden verstrekt op 16 juli 1870. Tevens werden de letterkarakters A
tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag. Ook voor de eerder toegezonden
bestellerstempels werden op deze datum de letterkarakters F en G toegezonden, vijftien stuks van elk.
1873-02-11
Nummers .19 tot en met .22

Vervolgnummers .19, tot en met .22 werden verstrekt op 11 februari 1873. Tevens werden de letterkarakters A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
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1873-10-16
Nummers .23 en .24

De vervolgnummers .23 en .24 werden verstrekt op 16 oktober 1873. Tevens werden de letterkarakters A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
1875-02-23
Nummer .9

1876-03-25
Nummers .25 en .26

De vervolgnummers .25 en .26 werden verstrekt op 25 maart 1876.
1876-11-25
Nummers .27, .28 en .29

Vervolgnummers .27, .28 en .29 werden verstrekt op 25 november 1876. Tevens werden de letterkarakters A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
1877-02-09
Nummers .7, .8, .12 en .30
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Vervolgnummer .30 werd verstrekt op 9 februari 1877.
1878-05-28
Nummers .1, .2, .10, .11, .12, .13 en .14

1879-05-16
Nummers .6, .15, .19, .22 en .24

1880-07-05
Nummers .31 tot en met .34

Vervolgnummers .31 tot en met .34 werden verstrekt op 5 juli 1880.
1881-12-03
Nummers .5, .8, .17 en .23
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1882-03-31
Nummers .35 tot en met .44

Vervolgnummers .35 tot en met .44 werden verstrekt op 31 maart 1882.
1887-01-04
Nummers .20 en .41

1890-04-26
Nummers .4 en .14

1891-03-03
Nummers .45 en .46

Vervolgnummers .45 en .46 werden verstrekt op 3 maart 1891.
1891-04-02
Nummer .27
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1892-01-28
Nummers .47 tot en met 54

Vervolgnummers .47 tot en met .54 werden verstrekt op 28 januari 1892.
1893-06-26
Nummers .55 tot en met .64

Vervolgnummers .55 tot en met .64 werden verstrekt op 26 juni 1893.
1894-05-29
Nummer .65

Vervolgnummer .65 werd verstrekt op 29 mei 1894.
1900-04-00
Nummers .16, .21, .33, .37 en .38

1902-03-29
Nummers .3, .7, .14, .21, .22, .28, .44 en .54
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1902-09-06
Nummers .66

Vervolgnummers .66 tot en met .75 werden verstrekt op 6 september 1902.
1902-12-08
Nummers .1, .2 en .3

1903-08-21
Nummers .76 tot en met .81

Vervolgnummers .76 tot en met .81 werden verstrekt op 21 augustus 1903.
1904-04-30
Nummers .1, .15, .22, .25, .35, .38, .43, .59, .67, .73 en .82 tot en met .94

Vervolgnummers .82 tot en met .94 werden verstrekt op 30 april 1904.
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1905-05-24
Nummers .95 en .96

Vervolgnummers .95 en .96 werden verstrekt op 24 mei 1905.
1905-09-29
Nummers .2, .5, .8 tot en met .13, .20, .21, .23, .26, .31, .34, .36, .45, .49, .50, .51, .56, .58, .61, .62,
.65, .97 en .98

Vervolgnummers .97 en .98 werden verstrekt op 29 september 1905.
19??
Nummers .99 tot en met 108
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .99 tot en met 108 zijn niet opgenomen in
het stempelboek. Evenmin komt een aantekening voor wanneer de stempels zijn verstrekt.
1906-04-24
Nummers 109, 110 en .111

Vervolgnummers 109, 110 en .111 werden verstrekt op 24 april 1906.
1906-06-05
Nummer .112

Vervolgnummer .112 werd verstrekt op 5 juni 1906.
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19??
Nummer 113
Een afdruk van bestellerstempel nummer 113 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
1906-10-15
Nummer 114

Vervolgnummer 114 werd verstrekt op 15 november 1906.
Het postkantoor Utrecht ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers 115 tot en met 126 op 3 januari 1917.
Nummers 127 tot en met 130 op 11 februari 1907.
Nummer 131 op 8 juli 1907.
Nummers 132 tot en met 137 op 3 december 1907.
Nummer 138 op 16 september 1908.
Nummers 139 tot en met 141 op 21 januari 1909.
Nummers 142 en 143 op 30 april 1909.
Nummers 144 tot en met 147 op 30 november 1911.
Nummer 148 op 8 januari 1913.
Nummers 149 tot en met 152 op 8 april 1913.
Nummers 153 tot en met 166 op 13 maart 1915.
Nummers 167 tot en met 176 op 19 januari 1916.
Nummers 177 tot en met 200 op 26 november 1920.
Nummers 201 tot en met 240 op 9 februari 1910.
Nummers 241 tot en met 260 op 13 november 1911.
Nummers 261 tot en met 280 op 21 oktober 1913.
Nummers 281 tot en met 300 op 26 november 1920.
1907-01-03
Nummers 115 tot en met 126

Vervolgnummers 115 tot en met 126 werden verstrekt op 3 januari 1907.
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1907-02-11
Nummers 127 tot en met 130

Vervolgnummers 127 tot en met 130 werden verstrekt op 11 februari 1907.
1907-07-08
Nummer 131

Vervolgnummer 131 werd verstrekt op 8 juli 1907.
1907-12-03
Nummers .17, .27, .64, 104 en 132 tot en met 137

Vervolgnummers 132 tot en met 137 werden verstrekt op 3 december 1907.
1908-02-12
Nummer .8
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1908-09-16
Nummers .30, .53, .56, .66, .70, .73, .80, .81, .87, .111, 136 en 138.

Vervolgnummer 138 werd verstrekt op 16 september 1908.
1909-01-21
Nummers 108, 115 en 139 tot en met 141

Vervolgnummers 139, 140 en 141 werden verstrekt op 21 januari 1909.
1909-04-30
Nummers .10, 101, 142 en 143

Vervolgnummers 142 en 143 werden verstrekt op 30 april 1909.
1909-11-08
Nummers .28, .42, .55, .62 en .84
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1910-02-09
Nummers .2, .7, .19, .59, .67, .69, .82, 109, 120 en 201 tot en met 240

Vervolgnummers 201 tot en met 240 werden verstrekt op 9 februari 1910.
1911-02-18
Nummers 104 en 119

1911-08-14
Nummers .15, .72 en 223

1911-11-13
Nummers 241 tot en met 260

Vervolgnummers 241 tot en met 260 werden verstrekt op 13 november 1911.
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1911-11-30
Nummers 144 tot en met 147

Vervolgnummers 144 tot en met 147 werden verstrekt op 30 november 1911.
1912-01-26
Nummers .110, 112 en 216

1912-08-29
Nummers .74, 241 en 245

Het cijfer 4 in de afdruk van stempel nummer 74 werd met de pen bijgewerkt in het stempelboek.
1913-01-08
Nummers .5, 148 en 211
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1913-02-27
Nummers 107 en 202

1913-03-11
Nummers .83 en 217

1913-04-08
Nummers .8, .27, .45, .46, .63, .78, 129, 149, 150, 151, 152 en 218

Vervolgnummers 149 tot en met 152 werden verstrekt op 8 april 1913.
1913-05-26
Nummers .54 en 247
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1913-10-21
Nummers 207, 213, 230 en 261 tot en met 280

Vervolgnummers 261 tot en met 280 werden verstrekt op 21 oktober 1913.
1914-02-06
Nummers 113, 136, 219 en 231

1914-07-07
Nummers .18, 204 en 237

1915-03-13
Nummer .68, 153 tot en met 166, 210, 244 en 256

Vervolgnummers 153 tot en met 166 werden verstrekt op 13 maart 1915.
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1915-03-13
Nummer 240

1915-05-11
Nummer .8

1915-06-28
Nummers 212 en 227

1915-08-23
Nummers .10, .24 en .67
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1915-12-17
Nummers .59 en 214

1916-01-19
Nummers 167 tot en met 176, 225 en 253

Vervolgnummers 167 tot en met 176 werden verstrekt op 19 januari 1916.
1916-03-17
Nummers 208 en 236

1916-04-10
Nummer 255
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1916-06-08
Nummers .43, 104, 228, 232 en 239

1916-09-26
Nummer 235

1917-03-22
Nummers .21, .62 en .71

1917-03-29
Nummers .28, .39, .42 en 271
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1917-07-10
Nummer 223

1917-08-02
Nummers 120 en 141

1917-11-01
Nummers .50, .61 en 254

1918-02-19
Nummer 117
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1918-11-18
Nummers 119 en 224

1919-06-30
Nummer 234

1919-09-24
Nummer 206

1919-10-23
Nummers 252 en 258

1919-12-04
Nummers 100, 209 en 248

1920-04-14
Nummer 170
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1920-05-06
Nummer .86

1920-06-18
Nummers .33, 212 en 251

1920-11-26
Nummers 177 tot en met 200 en 281 tot en met 300

De vervolgnummers 177 tot en met 200 werden verstrekt op 26 november 1920. Hiermee was de
onderbroken reeks vanaf nummer 144 opgevuld. Vervolgnummers 281 tot en met 300 werden eveneens verstrekt op 26 november 1920.
1921-03-08
Nummers .41, .47, .89, 100, 243, 249 en 257

1921-12-01
Nummer .11

De verstrekkingsdatum moet zijn 1 december 1921.
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1921-12-06
Nummers 236 en 280

1922-07-12
Nummers 129, 133 en 238

1922-08-02
Nummer .28

1922-09-16
Nummers .20, .69, 126, 223, 241 en 263

1923-02-03
Nummers .88 en 180
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1923-07-05
Nummer 212

1923-12-27
Nummer .29

1924-06-30
Nummer 135

1925-01-05
Nummer .22

1925-04-14
Nummers .25, .64, .97, 145, 159, 209, 248, 261, 266, 272 en 278
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1926-09-17
Nummer .84

1926-11-29
Nummers .14, .40, .76, .79, .89, .96 en 212

1927-01-06
Nummers .31, .38, .48, 123 en 233

1927-06-13
Nummer 220

1927-07-27
Nummers .17, .34, .53 en .58
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Hoofdbestellerstempels Utrecht
1908-09-16
Nummers 1 tot en met 4

De hoofdbestellerstempels met de nummers 1 tot en met 4 werden toegezonden op 16 september
1908. De stempels werden vervangen op 5 augustus 1916.
1916-08-05
Nummers 1 tot en met 7

De hoofdbestellerstempels met de nummers 5, 6 en 7 werden toegezonden op 5 augustus 1916. Op
dezelfde datum werden de hoofdbestellerstempels met de nummers 1 tot en met 4 toegezonden ter
vervanging van de op 16 september 1908 verstrekte stempels. Bij de afdrukken is vermeld: Voor de
busrechthouders zie volgende bladzijde.Nummers 1 tot en met 4 en nummer 7 teruggezonden. 5 en 6
blijven voor de hoofdbestellers ….

Busrecht correspondentie Utrecht
1917-08-02
Nummers 1 tot en met 7
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Op 2 augustus 1917 werden de stempels met de nummers 1 tot en met 7 toegezonden ten behoeve
van de postbus correspondentie. Bij de afdrukken is vermeld: 7 nummerstempels ronde rand voor
busrecht correspondentie mei ’17.
1920-01-30
Nummer 8

Het stempel met nummer 8 ten behoeve van de postbus correspondentie werd toegezonden op 30
januari 1920.

VAALS
Provincie Limburg
Het postkantoor Vaals ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen ).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 22 maart 1901.
Nummer .4 op 19 juni 1901.
Nummer .5 op 12 december 1903.
1901-03-22
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 22 maart 1901.
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1901-06-19
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 19 juni 1901.
1903-12-12
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 12 december 1903 alsmede een letterkarakter E voor de vijfde
dagelijkse postbestelling.

VAASSEN
Provincie Gelderland
s

Mededeelingen No 5242 van 29 oktober 1909: Met ingang van 1 November e.k. wordt het hulppostkantoor te Vaassen opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
Het postkantoor Vaassen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 27 mei 1910.
Nummer .4 op 19 januari 1916.
Nummers .5 en .6 op 24 mei 1920.
1910-05-27
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 27 mei 1910.
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1916-01-19
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 19 januari 1916.
1920-05-24
Nummers .5 en .6

Vervolgnummers .5 en .6 werden verstrekt op 24 mei 1920.
Mededeelingen No 9070S van 10 augustus 1932: Met ingang van 16 Augustus 1932 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Vaassen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Apeldoorn.

VALKENBURG
Provincie Limburg
Het postkantoor Valkenburg ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 22 maart 1901.
Nummer .4 op 23 december 1901.
Nummers .5 tot en met .7 zijn niet afgedrukt en niet vermeld in het stempelboek.
Nummers .8 tot en met .10 op 6 november 1912.
1901-03-22
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 22 maart 1901.
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1901-12-23
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 23 december 1901.
19??
Nummers .5, .6 en .7
Een afdruk van de bestellerstempels nummers .5, .6 en .7 is niet in het stempelboek aangebracht. Een
datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
1912-11-06
Nummers .8, .9 en .10

Vervolgnummers .8 tot en met .10 werden verstrekt op 6 november 1912. De bestellerstempels met
de nummers .9 en .10 werden op 4 maart 1924 terugontvangen wegens overcompleet.

VALKENSWAARD
Provincie Noord-Brabant
Het hulppostkantoor Valkenswaard werd op 1 februari 1893 opgeheven, waarna op dezelfde datum
het postkantoor werd opgericht.
Het postkantoor Valkenswaard ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 23 juni 1902.
Nummers .4 en .5 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .6 tot en met .8 op 3 december 1907.
Nummer .9 op 13 oktober 1920.
1902-06-23
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 23 juni 1902.
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19??
Nummers .4 en .5
Een afdruk van de bestellerstempels nummers .4 en .5 is niet in het stempelboek aangebracht. Een
datum van verstrekking van beide stempels ontbreekt eveneens.
1907-12-03
Nummers .6, .7 en .8

Vervolgnummers .6 tot en met .8 werden verstrekt op 3 december 1907.
1913-02-27
Nummer .5

Op 27 februari 1913 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt tussen begin 1905 en juli 1907.
1920-10-13
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 13 oktober 1920.

VARSSEVELD
Provincie Gelderland
Het postkantoor Varsseveld ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 23 juni 1902.
Nummer .5 op 6 juni 1905.
Nummers .6 tot en met .9 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 november 1932.
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1902-06-23
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 23 juni 1902.
1905-06-06
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 6 juni 1905.
19??
Nummers .6 tot en met .9
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .6 tot en met .9 is niet in het stempelboek
aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens. Bestellerstempel
nummer .6 werd vervangen door een nieuw exemplaar op 20 juni 1925.

Het postkantoor Varsseveld ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .10 op 10 augustus 1908.
Nummer .11 op 28 juni 1915.
Nummer .12 op 22 maart 1917.
Nummer .13 op 22 maart 1920.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 november 1932.
1908-08-10
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 10 augustus 1908.
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1915-06-28
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 28 juni 1915.
1917-03-22
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 22 maart 1917.
1919-12-04
Nummer .12

Op 4 december 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .12 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 22 maart 1917.
1920-03-22
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 22 maart 1920.
1925-06-20
Nummer .6

Op 20 juni 1925 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt tussen juni 1905 en juli 1907.
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Mededeelingen No 12139S van 19 oktober 1932: Met ingang van 1 November 1932 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Varsseveld wordt vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk, evenals de stations te Sinderen en Westendorp voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Terborg.

VEENDAM
Provincie Groningen
Het postkantoor Veendam ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .8 op 14 juli 1902.
Nummer .9 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1902-07-14
Nummers .1 tot en met .8

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .8 werden verstrekt op 14 juli 1902.
19??
Nummer .9
Een afdruk van bestellerstempel nummers .9 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Veendam ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .10 op 31 maart 1910.
Nummers .11 en .12 op 10 juli 1910.
Nummer .13 op 28 februari 1919.
Nummers .14 tot en met .16 op 22 maart 1920.
1910-03-31
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 31 maart 1910.
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1917-07-10
Nummers .11 en .12

Vervolgnummers .11 en .12 werden verstrekt op 10 juli 1917.
1919-02-28
Nummer .13

Vervolgnummers .13 werd verstrekt op 28 februari 1919.
1920-03-22
Nummers .14, .15 en .16

Vervolgnummers .14 tot en met .16 werden verstrekt op 22 maart 1920.
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