MOERGESTEL (NB)
GRHK 0531
1899-01-06

Op 6 januari 1899 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het langebalkstempel werd toegezonden op 9 november 1912.

MOERKAPELLE (ZH)
GRHK 0532
1901-10-04

Een grootrondstempel werd op 4 oktober 1901 toegezonden.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd verzonden op 20 februari 1913.

MOLENAARSGRAAF (ZH)
GRHK 0533
1897-04-10

Op 10 april 1897 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers werd toegezonden op 1 februari 1911.

MONTFORT (LB)
GRHK 0534
1901-11-20
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Op 20 november 1901 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 juni 1907.

MOOK (LB)
GRHK 0535
1895-07-13

Met karakters werd op 13 juli 1895 een grootrondstempel toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 22 april 1919.

MOOKHOEK (ZH)
GRHK 0536
1903-10-26

Een grootrondstempel met een doos karakters werd op 26 oktober 1903 toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 22 april 1919.

MOORDRECHT (ZH)
Het hulppostkantoor te Moordrecht beschikte over een kleinrondstempel.
Een grootrondstempel werd niet verstrekt.
Dienstorder No 63P van 27 maart 1894: De hulpkantoren te Hasselt, Monster, Moordrecht, Vlieland
en Werkendam, vereenigd met het telegraafkantoor, worden met ingang van 1 Mei a.s. tot
postkantoren verheven.
In 1912 werd een langebalkstempel toegezonden.

MUIDEN (NH)
GRHK 0537
1900-05-07
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Op 7 mei 1900 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het kortebalkstempel werd toegezonden op 23 april 1919.

MUIDERBERG (NH)
GRHK 0538
1900-05-07

Een grootrondstempel werd op 7 mei 1900 toegezonden.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd verzonden op 1 februari 1911.

MUNTENDAM (GR)
GRHK 0539
1896-02-14

Met karakters werd op 14 februari 1896 een grootrondstempel verstrekt.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 mei 1907.

MURMERWOUDE (FR)
GRHK 0540
1898-08-30

Een grootrondstempel met een door karakters werd verstrekt op 30 augustus 1898 gevolgd door een
nieuw grootrondstempel, eveneens met karakters, op 8 mei 1905.
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Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 5 september 1910.

MUSSELKANAAL (GR)
GRHK 0541
1898-01-01

Het hulppostkantoor te Zandberg werd op 31 december 1897 opgeheven (zie aldaar).
Een nieuw hulppostkantoor met de benaming MUSSELKANAAL werd daarvoor in de plaats opgericht
op 1 januari 1898.
Een grootrondstempel werd, met een doos karakters, toegezonden op 20 december 1897. Het
stempel werd op 1 januari 1898 in gebruik genomen.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 juni 1912.

NEDERASSELT (GD)
Dienstorder No 657 van 1 december 1904: Met ingang van 16 Dec. e.k. wordt een hulpkantoor der
posterijen gevestigd te Nederasselt, hetwelk zal ressorteeren onder het postkantoor Grave.
GRHK 0542
1904-12-16

Een grootrondstempel werd op 12 december 1904 toegezonden en op 16 december 1904 in gebruik
genomen. Het kortebalkstempel werd verzonden op 7 juni 1916.

NEDERHORST DEN BERG (NH)
GRHK 0543
1901-02-12

Op 12 februari 1901 werd een grootrondstempel toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 3 januari 1917.
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NEDERWEERT (LB)
GRHK 0544
1896-01-02

Een grootrondstempel werd verstrekt op 2 januari 1896 gevolgd door een nieuw grootrondstempel,
met karakters, op 3 november 1902.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 7 februari 1911.

NEEDE (GD)
GRHK 0545
1896-09-15

Op 15 september 1896 werd een grootrondstempel verstrekt.
Dienstorder No 225 van 6 december 1900: Het hulpkantoor der posterijen te Neede wordt, met
ingang van 28 December e.k., opgeheven en vervangen door een postkantoor.
Het kortebalkstempel werd toegezonden op 23 augustus 1917.

NEER (LB)
GRHK 0546
1899-09-12

Een grootrondstempel werd op 12 september 1899 toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 8 februari 1918.

NEERLANGBROEK (UT)
GRHK 0547
1900-01-15

5

Op 15 januari 1900 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het langebalkstempel met de benaming NEDER-LANGBROEK werd verzonden op 24 februari 1910.

NES OP AMELAND (FR)
GRHK 0548
1900-02-28

Op 28 februari 1900 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het kortebalkstempel werd toegezonden op 22 april 1919.

NES (FR)
GRHK 0549
1898-11-18

Een grootrondstempel werd op 18 november 1898 toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 10 juni 1919.

NETTERDEN (GD)
GRHK 0550
1901-01-04

Een grootrondstempel werd verstrekt op 4 januari 1901.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 22 april 1919.
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NIBBIKSWOUD (NH)
GRHK 0551
1899-08-00

Zonder vermelding van de dag van verstrekking werd in augustus 1899 een grootrondstempel
toegezonden. Het kortebalkstempel met de benaming NIBBIXWOUD werd verzonden op 18 februari
1918.

NICHTEVECHT (UT)
Het hulppostkantoor te Nichtevecht beschikte over een kleinrondstempel.
Een grootrondstempel werd niet verstrekt.
In 1907 werd een langebalkstempel toegezonden met de benaming NIGTEVECHT.

NIEBERT (GR)
GRHK 0552
1901-08-07

Op 7 augustus 1901 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het kortebalkstempel werd toegezonden op 23 april 1919.

NIEUW LEKKERLAND (ZH)
GRHK 0553
1903-12-12

Met karakters werd een grootrondstempel op 12 december 1903 toegezonden.
Het kortebalkstempel met de benaming NIEUW-LEKKERLAND werd verzonden op 22 april 1919.

NIEUW-AMSTERDAM (DR)
GRHK 0554
1900-02-28
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Een grootrondstempel werd toegezonden op 28 februari 1900.
Dienstorder No 500 van 12 november 1908: Onder het met ingang van 16 November e.k. te openen
postkantoor te Nieuw-Amsterdam zal tevens ressorteeren het hulppostkantoor te Klazienaveen.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd verzonden op 14 november 1908.

NIEUW-BEERTA (GR)
GRHK 0555
1905-01-14

Een grootrondstempel werd op 14 januari 1905 verstrekt.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 september 1914.

NIEUW-BEIJERLAND (ZH)
GRHK 0556
1901-01-04

Op 4 januari 1901 werd een grootrondstempel toegezonden.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd verzonden op 15 september 1913.

NIEUW-BUINEN (DR)
GRHK 0557
1902-07-29
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Met karakters werd op 29 juli 1902 een grootrondstempel toegezonden.
Het kortebalkstempel met de benaming NIEUW BUINEN werd verzonden op 15 augustus 1916.

NIEUW-DORDRECHT (DR)
GRHK 0558
1902-11-03

De benaming van het hulppostkantoor te Nieuw-Dordrecht werd op 15 juni 1903 gewijzigd in
Klazienaveen (zie aldaar).
Met ingang van 15 augustus 1906 is te Nieuw-Dordrecht een hulppostkantoor gevestigd.
Het kortebalkstempel in groot model werd toegezonden op 13 augustus 1906.

NIEUW-HELLEVOET (ZH)
GRHK 0559
1899-11-29

Een grootrondstempel werd op 29 november 1899 toegezonden.
Het typenraderstempel langebalk met de benaming NIEUW HELVOET werd verzonden op 30
augustus 1912.

NIEUW-NAMEN (ZL)
Het hulppostkantoor Nieuw-Namen werd op 1 mei 1897 opgericht.
GRHK 0560
1897-05-01
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Op 1 mei 1897 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 juli 1912.

NIEUW-VENNEP (NH)
GRHK 0561
1902-01-16

Een grootrondstempel werd op 16 januari 1902 toegezonden.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd verstrekt op 19 augustus 1912.

NIEUW-VOSMEER (NB)
Het hulppostkantoor te Nieuw-Vosmeer beschikte over een kleinrondstempel.
Een grootrondstempel werd niet verstrekt.
In 1910 werd een langebalkstempel toegezonden met de benaming NIEUW-VOSSEMEER.

NIEUW-WEERDINGE (DR)
Het hulppostkantoor te Nieuw-Weerdinge beschikte over een kleinrondstempel.
Een grootrondstempel werd niet verstrekt.
In 1912 werd een langebalkstempel toegezonden.

NIEUWDORP (ZL)
Het hulppostkantoor te Nieuwdorp beschikte over een kleinrondstempel.
Een grootrondstempel werd niet verstrekt.
In 1912 werd een langebalkstempel toegezonden.

NIEUWE NIEDORP (NH)
Het hulppostkantoor te Nieuwe Niedorp beschikte over een kleinrondstempel.
Een grootrondstempel werd niet verstrekt.
In 1907 werd een langebalkstempel toegezonden met de benaming NIEUWE-NIEDORP.

NIEUWEBRUG (FR)
GRHK 0562
1900-10-06
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Op 6 oktober 1900 werd een grootrondstempel toegezonden.
Het kortebalkstempel met de benaming NIEUWEBRUG werd verzonden op 22 april 1919.

NIEUWENDAM (NH)
GRHK 0563
1901-01-11

Een grootrondstempel werd verstrekt op 11 januari 1901.
Dienstorder No 59 van 17 april 1902: Het hulpkantoor te Nieuwendam wordt, met ingang van 1 Juli
e.k., opgeheven en vervangen door een postkantoor.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 15 december 1910.

NIEUWENDIJK (NB)
GRHK 0564
1902-08-30

Met karakters werd op 30 augustus 1902 een grootrondstempel toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 22 april 1919.

NIEUWENHOORN (ZH)
GRHK 0565
1899-11-29
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Op 29 november 1899 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 27 juli 1916.

NIEUWERBRUG (ZH)
GRHK 0566
\

1899-03-22

Een grootrondstempel werd op 22 maart 1899 verstrekt.
Het kortebalkstempel werd toegezonden op 23 april 1919.

NIEUWERKERK (ZL)
Het hulppostkantoor te Nieuwerkerk in de provincie Zeeland beschikte over een kleinrondstempel.
Een grootrondstempel werd niet verstrekt.
In 1908 werd een langebalkstempel toegezonden zonder provincieaanduiding.
Een langebalkstempel met provincieaanduiding werd verstrekt in 1913.

NIEUWERKERK AAN DE IJSEL (ZH)
GRHK 0567
1900-10-06

Op 6 oktober 1900 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 4 juli 1911.

NIEUWEROORD (OV)
GRHK 0568
1904-01-24
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Met karakters werd op 24 januari 1904 een grootrondstempel toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 3 februari 1917.

NIEUWERSLUIS (UT)
GRHK 0569
1902-09-06

Een grootrondstempel werd, met een doos karakters, op 6 september 1902 toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 30 januari 1918.

NIEUWESCHANS (GR)
GRHK 0570
1903-02-14

Met karakters werd op 14 februari 1903 een grootrondstempel verstrekt.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en de benaming NIEUWE-SCHANS, werd
toegezonden op 13 november 1909.

NIEUWESLUIS-HEENVLIET (ZH)
Met ingang van 1 september 1884 is te Nieuwesluis een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd.
GRHK 0571
1898-04-05
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Een grootrondstempel met de benaming NIEUWESLUIS-HEENVLIET werd verstrekt aan het
hulppostkantoor NIEUWESLUIS op 5 april 1898. Met ingang van 1 april 1902 werd de benaming van
het hulppostkantoor formeel gewijzigd in Nieuwesluis-Heenvliet.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 30 april 1908.

NIEUWETONGE (ZH)
GRHK 0572
1899-03-16

Een grootrondstempel werd verstrekt op 16 maart 1899.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers met de benaming NIEUWE TONGE, werd
toegezonden op 12 december 1911.

NIEUWKOOP (ZH)
GRHK 0573
1898-08-30

Met karakters werd een grootrondstempel op 30 augustus 1898 verstrekt.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 12 oktober 1907.

NIEUWKUIJK (NB)
GRHK 0574
1902-05-13
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Op 13 mei 1902 werd een grootrondstempel met een doos karakters verstrekt
Het kortebalkstempel werd toegezonden op 22 april 1919.

NIEUWLEUSEN (OV)
GRHK 0575
1902-02-14

Op 14 februari 1902 werd een grootrondstempel met een doos karakters toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verstrekt op 22 april 1919.

NIEUWOLDA (GR)
GRHK 0576
1899-11-29

Het grootrondstempel werd toegezonden op 29 november 1899.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd verzonden op 26 oktober 1911.

NIEUWPOORT (ZH)
GRHK 0577
1899-09-12

Op 12 september 1899 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 30 september 1907.

NIEUWVEEN (ZH)
GRHK 0578
1898-02-14
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Een grootrondstempel werd verstrekt op 14 februari 1898.
Het kortebalkstempel werd toegezonden op 30 januari 1918.

NIEUWVLIET (ZH)
GRHK 0579
1897-03-26

Op 26 maart 1897 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het kortebalkstempel werd toegezonden op 22 april 1919.

NIJEHORNE (FR)
GRHK 0580
1899-01-06

Een grootrondstempel werd op 6 januari 1899 toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verzonden in mei 1919.

NIJEVEEN (DR)
GRHK 0581
1904-12-23

Met karakters werd op 23 december 1904 een grootrondstempel toegezonden.
Het langebalkstempel werd verzonden op 7 oktober 1913.
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NIJLAND (FR)
GRHK 0582
1900-05-00

Zonder vermelding van de dag van verzending werd in mei 1900 een grootrondstempel verstrekt.
Het kortebalkstempel werd toegezonden op 22 april 1919.

NIJVERDAL (OV)
GRHK 0583
1901-10-04

Op 4 oktober 1901 werd een grootrondstempel toegezonden.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd verzonden op 30 september 1907.

NISSE (ZL)
GRHK 0584
1905-10-20

Een afdruk van het stempel komt niet (meer) voor in de stempelboeken.
Het grootrondstempel werd verstrekt op 20 oktober 1905.
Een kortebalkstempel werd toegezonden op 23 april 1919.

NISTELRODE (NB)
Het hulppostkantoor te Nistelrode beschikte over een kleinrondstempel.
Een grootrondstempel werd niet verstrekt, net zo min als een langebalkstempel.
In april 1919 werd een kortebalkstempel toegezonden.

NOORD SCHARWOUDE (NH)
GRHK 0585
1903-05-00
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Zonder vermelding van de dag van verzending werd in mei 1903 een grootrondstempel verstrekt.
Het langebalkstempel met de benaming NOORD-SCHARWOUDE, werd toegezonden op 8 juli 1914.

NOORDBROEK (GR)
GRHK 0586
1899-03-16

Op 16 maart 1899 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 15 september 1913.

NOORDDIJK (GR)
GRHK 0587
1901-08-07

Een grootrondstempel werd toegezonden op 7 augustus 1901.
Het hulppostkantoor ontving een kortebalkstempel, verstrekkingsdatum onbekend.

NOORDELOOS (ZH)
GRHK 0588
1905-05-08

Met karakters werd op 8 mei 1905 een grootrondstempel toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 22 april 1919.
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NOORDGOUWE (ZL)
Het hulppostkantoor te Noordgouwe beschikte over een kleinrondstempel.
Een grootrondstempel werd niet verstrekt.
In 1909 werd een langebalkstempel verzonden.

NOORDLAREN (GR)
Het hulppostkantoor te Noordlaren beschikte over een kleinrondstempel.
Een grootrondstempel werd niet verstrekt.
In 1907 werd een langebalkstempel toegezonden.

NOORDWELLE (ZL)
GRHK 0589
1904-11-30

Met een doos karakters werd op 30 november 1904 een grootrondstempel toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 22 april 1919.

NOORDWIJK AAN ZEE (ZH)
GRHK 0590
1897-04-10

Op 10 april 1897 werd een grootrondstempel verstrekt.
Mededeeling No 2791s K van 28 mei 1909: Met ingang van 1 Juni e.k. wordt het hulppostkantoor te
Noordwijk aan Zee opgeheven en aldaar een bijpost- en telegraafkantoor gevestigd.
Het langebalkstempel werd toegezonden op 31 december 1906.

NOORDWIJKERHOUT (ZH)
GRHK 0591
1903-01-12
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Met een door karakters werd op 12 januari 1903 een grootrondstempel toegezonden.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd verzonden op 5 augustus 1907.

NOORDWOLDE (FR)
GRHK 0592
1897-01-23

Een grootrondstempel werd verstrekt op 23 januari 1897.
Dienstorder No 445 van 8 oktober 1908: Met ingang van 16 October 1908 wordt het
hulppostkantoor te Noordwolde (Fr.) opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd. Onder dit
postkantoor zullen ressorteeren de hulppostkantoren Steggerda en Zorgvlied.
Dienstorder No 457 van 15 oktober 1908: De openstelling van het postkantoor te Noordwolde,
medegedeeld in dienstorder No 445 van het loopende jaar, zal ingaan 1 November e.k.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 oktober 1908.

NOOTDORP (ZH)
GRHK 0593
1904-01-15

Met een doos karakters werd op 15 januari 1904 een grootrondstempel toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 23 april 1919.

NORG (DR)
Het hulppostkantoor te Norg beschikte over een kleinrondstempel.
Een grootrondstempel werd niet verstrekt.
In 1912 werd een langebalkstempel toegezonden.
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NULAND (NB)
GRHK 0594
1898-03-26

Op 26 maart 1898 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het langebalkstempel werd toegezonden op 3 april 1912.

NUMANSDORP (ZH)
GRHK 0595
1901-01-04

Een grootrondstempel werd op 4 januari 1901 toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 17 maart 1916.

NUNEN (NB)
GRHK 0596
1901-01-04

De benaming van het hulppostkantoor te Nuenen was op 1 januari 1883 gewijzigd in NUNEN.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 februari 1912.

NUNSPEET (GD)
GRHK 0597
1899-02-01
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Op 1 februari 1899 werd een grootrondstempel verstrekt gevolgd door een nieuw grootrondstempel op
23 december 1904.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 11 oktober 1910.

NUTH (LB)
GRHK 0598
1899-10-16

Een grootrondstempel werd verstrekt op 16 oktober 1899.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 10 april 1913.

OBDAM (NH)
GRHK 0599
1902-10-20

Met karakters werd op 20 oktober 1902 een grootrondstempel toegezonden.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd verzonden op 28 juni 1915.

OCHTEN (GD)
GRHK 0600
1899-05-12

Op 12 mei 1899 werd een grootrondstempel toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 11 juni 1919.

ODIJK (UT)
GRHK 0601
1903-04-18
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Met een doos karakters werd op 18 april 1903 een grootrondstempel verstrekt.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 oktober 1909.

ODOORN (DR)
Het hulppostkantoor te Odoorn beschikte over een kleinrondstempel.
Een grootrondstempel werd niet verstrekt.
In 1907 werd een langebalkstempel toegezonden.

OEFFELT (NB)
GRHK 0602
1901-04-03

Op 3 april 1901 werd een grootrondstempel toegezonden.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers werd verzonden op 11 oktober 1910.

OEGSTGEEST (ZH)
GRHK 0603
1899-05-12

Op 12 mei 1899 werd een grootrondstempel toegezonden.
Dienstorder No 325 van 19 juli 1906: Met ingang van 1 Augustus e.k. wordt te Oegstgeest het
hulppostkantoor opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
Voor het postkantoor werd géén grootrondstempel aangemaakt maar een typenraderstempel
langebalk. Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd door De Munt rechtstreeks toegezonden in
juli of augustus 1906. Een afdruk van het langebalkstempel is niet in het stempelboek aangebracht.

OENE (GD)
Het hulppostkantoor Oene werd op 1 oktober 1898 opgericht.
GRHK 0604
1898-10-01
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Een grootrondstempel werd op 1 oktober 1898 toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verstrekt op 11 juni 1919.

OERLE (NB)
GRHK 0605
1898-10-24

Op 24 oktober 1898 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 7 juni 1916.

OLDEBERKOOP (FR)
GRHK 0606
1900-05-00

Zonder vermelding van de dag van verzending werd een grootrondstempel verstrekt in mei 1900.
Het kortebalkstempel werd toegezonden voor 10 juni 1919.

OLDEBOORN (FR)
GRHK 0607
1899-05-12

Op 12 mei 1899 werd een grootrondstempel toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 10 juni 1919.
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OLDEBROEK (GD)
GRHK 0608
1898-02-14

Een grootrondstempel werd toegezonden op 14 februari 1898 gevolgd door een nieuw
grootrondstempel op 21 juli 1904.
Het kortebalkstempel (met volgnummer 2) werd verzonden op 20 maart 1916.

OLDEHOLTPA (FR)
GRHK 0609
1903-01-12

Met een doos karakters werd op 12 januari 1903 een grootrondstempel verstrekt.
Het kortebalkstempel werd toegezonden op 11 juni 1919.

OLDEKERK (OV)
GRHK 0610
1900-09-00

Zonder vermelding van de dag van verzending werd een grootrondstempel verstrekt in september
1900. Het kortebalkstempel werd verzonden in juni 1919.

OLDEMARKT (OV)
GRHK 0611
1900-05-00
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Zonder vermelding van de dag van verzending werd een grootrondstempel verstrekt in mei 1900.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 11 mei 1915.

OLDENHOVE (GR)
GRHK 0612
1899-03-22

Met karakters werd en grootrondstempel op 22 maart 1899 verstrekt.
Het kortebalkstempel werd toegezonden op 3 januari 1917.

OMMELANDERWIJK (GR)
GRHK 0613
1902-10-08

Op 8 oktober 1902 werd een grootrondstempel met een doos karakters toegezonden.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 10 juni 1919.

OMMEREN (GD)
GRHK 0614
1896-11-16

Een grootrondstempel met een doos karakters werd toegezonden op 16 november 1896.
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Een nieuw grootrondstempel werd verstrekt op 6 januari 1899 gevolgd door nog een grootrondstempel
op 4 januari 1901. In totaal ontving het hulppostkantoor te Ommeren drie grootrondstempels.
Het kortebalkstempel werd verzonden in juni 1919.

ONSTWEDDE (GR)
GRHK 0615
1901-11-04

Op 4 november 1901 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het kortebalkstempel werd toegezonden op 10 juni 1919.

OOIJEN (NB)
GRHK 0616
1901-07-19

Een grootrondstempel werd op 19 juli 1901 toegezonden.
Het kortebalkstempel met de benaming OIJEN werd verzonden op 1 juni 1918.

OOLTGENSPLAAT (ZH)
GRHK 0617
1899-09-12

Op 12 september 1899 werd een grootrondstempel verstrekt.
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Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 14 april 1909.

OOST-SOUBURG (ZL)
GRHK 0618
1901-09-18

Een grootrondstempel werd verstrekt op 18 september 1901.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 februari 1913.

OOSTBURG (ZL)
GRHK 0619A
1896-08-05

Met karakters werd het grootrondstempel toegezonden op 5 augustus 1896.
Het rechter kruis in het stempel is afgeplat.
GRHK 0619B
1900-09-00

Het grootrondstempel werd toegezonden in september 1900.
De dag van verstrekking werd niet vermeld.
Het rechter kruis is niet afgeplat.
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Een nieuw grootrondstempel werd toegezonden op 21 augustus 1903, met een doos karakters.
Dienstorder No 192 van 3 mei 1906: Met ingang van 16 Mei 1906 wordt te Oostburg het
hulppostkantoor opgeheven en aldaar, in vereeniging met het ter plaatse bestaande telegraafkantoor
een postkantoor gevestigd.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd verzonden in mei 1906.

OOSTEINDERDIJK (NH)
GRHK 0620
1894-11-14

Het hulppostkantoor Oosteinderdijk was het eerste kantoor dat een grootrondstempel ontving.
Met karakters werd dit grootrondstempel toegezonden op 14 november 1894.
Het kortebalkstempel werd verzonden op 27 juli 1916.

OOSTERBLOKKER (NH)
GRHK 0621
1901-11-20

Op 20 november 1901 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het kortebalkstempel werd toegezonden op 8 oktober 1918.

OOSTEREND (FR)
GRHK 0622
1903-03-10
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Met karakters werd een grootrondstempel toegezonden op 10 maart 1903.
Het stempel werd al op 18 mei 1903 vervangen wegens het ontbreken van de provincie aanduiding.
Verwarring zou kunnen ontstaan met OOSTEREND op het eiland Texel (Noord-Holland).
Afdrukken van het stempel zijn onbekend.
Een nieuw grootrondstempel met de benaming OOSTEREND (FR.) werd verstrekt op 18 mei 1903.
GRHK 0623
1903-05-18

Op 18 mei 1903 werd een grootrondstempel toegezonden ter vervanging van het op 10 maart 1903
verstrekte grootrondstempel. Het kortebalkstempel werd toegezonden op 10 juni 1919.

OOSTEREND (TEXEL) (NH)
GRHK 0624
1904-03-30

Met een doos karakters werd op 30 maart 1904 een grootrondstempel verstrekt.
Het kortebalkstempel werd toegezonden op 10 juni 1919.

OOSTERHESSELEN (FR)
GRHK 0625
1898-05-24

Op 24 mei 1898 werd een grootrondstempel verstrekt.
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Het kortebalkstempel werd toegezonden op 11 juni 1919.

OOSTERHOUT (GD)
Dienstorder No 223 van 27 november 1902: Met ingang van 16 December e.k. wordt een
hulpkantoor der posterijen gevestigd te Oosterhout (Geld.), hetwelk zal ressorteeren onder het
postkantoor EIst. Het nieuwe hulpkantoor zal voor ontvangst en verzending van brief- en pakketpost in
verbinding worden gesteld met de treinen A en II Rotterdam-Arnhem aan het station Vork.
GRHK 0626
1902-12-16

Met karakters werd een grootrondstempel verstrekt op 15 december 1902 en op 16 december 1902 in
gebruik genomen. Het langebalkstempel werd toegezonden op 17 juni 1907.

OOSTERLAND (ZL)
Het hulppostkantoor te Oosterland beschikte over een kleinrondstempel.
Een grootrondstempel werd niet verstrekt.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 februari 1914.

OOSTERLITTENS (FR)
GRHK 0627
1896-02-25

Op 25 februari 1896 werd een grootrondstempel met een doos karakters toegezonden, gevolgd door
een nieuw grootrondstempel op 20 november 1905.
Het kortebalkstempel werd toegezonden op 10 juni 1919.
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OOSTERMEER (FR)
GRHK 0628
1900-05-00

Zonder vermelding van de dag van verzending werd een grootrondstempel verstrekt in mei 1900.
Het kortebalkstempel werd toegezonden op 10 juni 1919.

OOSTERNIJKERK (FR)
GRHK 0629
1898-11-18

Op 18 november 1898 werd een grootrondstempel toegezonden.
Het kortebalkstempel met de benaming OOSTER-NIJKERK werd verzonden op 11 juni 1919.

OOSTERWOLDE (FR)
GRHK 0630
1898-01-02

Een grootrondstempel werd verstrekt op 2 januari 1898.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 4 september 1908.

OOSTHUIZEN (NH)
GRHK 0631
1898-03-26
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Op 26 maart 1898 werd een grootrondstempel toegezonden.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd verzonden op 3 april 1912.
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