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FERWERD (FR) 
 

FERWERD   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 0573 Opgeleverd door De Munt in oktober 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 10 oktober 1913 en afgekeurd op 1 
augustus 1968.  
a. Eerste gebruiksperiode van 11 oktober 1913 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 30 september 1968 (24-uurs karakters). 
 

FIJNAART (NB) 
 

FIJNAART   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 0574 Opgeleverd door De Munt in januari 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 februari 1912 en terugontvangen 
op 12 juli 1952.  
a. Eerste gebruiksperiode van 4 februari 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 4 juni 1952 (24-uurs karakters). 
 

FINSTERWOLDE (GN) 
 

FINSTERWOLDE   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 0575 Vervaardigd door De Munt in mei 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 18 mei 1908. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 19 mei 1908 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was op 9 september 1988 nog in gebruik (Romeinse 

maandcijfers, 24-uurs karakters). 
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FOXHOL (GN) 
 

FOXHOL   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 0576 Vervaardigd door De Munt in maart 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 maart 1909 en afgekeurd in 
oktober 1963.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 23 maart 1909 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 19 juni 1964 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

FRANEKER (FR) 
 

FRANEKER 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0577 Vervaardigd door fa. Posthumus in april 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 april 1907. 
Gebruiksperiode van 12 april 1907 tot en met 5 september 1912. 
 
FRANEKER 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0578 Opgeleverd door De Munt in augustus 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 5 september 1912. 
Gebruiksperiode van 6 september 1912 tot en met 14 april 1925. 
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FRANEKER 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 0579 Opgeleverd door De Munt op 11 januari 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 15 januari 1912. 
a. Eerste gebruiksperiode van 16 januari 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was eind 1979 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
 

FREDERIKSOORD (DR) 
 

FREDERIKSOORD 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 0580 Opgeleverd door De Munt in april 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 14 april 1909, terugontvangen op 1 
september 1949 en vernietigd in 1954.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 15 april 1909 tot en met 15 juni 1923 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters) (postkantoor). 
b. Tweede gebruiksperiode van 16 juni 1923 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters) 

(hulppostkantoor). 
c.  Derde gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 28 augustus 1949 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters) (hulppostkantoor). 
 
 


