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KAATSHEUVEL (NB) 
 

KAATSHEUVEL 1  (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0936 Vervaardigd door De Munt in juni 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, was besteld in juni 1906 en werd toegezonden op 21 no-
vember 1906. In het stempelboek is geen afdruk aangebracht van het stempel. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 22 november 1906 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karak-

ters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 9 augustus 1946 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

KAMPEN (OV) 
 

KAMPEN 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0937 Vervaardigd door fa. Posthumus in april 1907. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 april 1907 en vernietigd op 
24 juni 1920. Gebruiksperiode van 12 april 1907 tot en met 3 januari 1917. 
 
KAMPEN 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0938 Vervaardigd door fa. Posthumus in april 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 april 1907 en terugontvangen op 
17 maart 1949. Gebruiksperiode van 12 april 1907 tot en met 14 maart 1949. 
 
KAMPEN 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0939 Vervaardigd door De Munt in december 1908. 
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Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 18 december 1908. 
Gebruiksperiode van 19 december 1908 tot en met 17 april 1913. 
 
KAMPEN 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0940 Opgeleverd door De Munt in april 1913. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 17 april 1913 en terugontvan-
gen op 24 juni 1920 waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 18 april 1913 tot medio juni 1920. 
 
KAMPEN 4  (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0941 Vervaardigd door De Munt in augustus 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 augustus 1908. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 11 augustus 1908 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karak-

ters). 
b.  Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was eind 1979 nog in gebruik (Romeinse maandcijfers, 

24-uurs karakters). 
 

KAMPERLAND (ZL) 
 

KAMPERLAND   (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0942 Vervaardigd door De Munt in juni 1909. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 juni 1909, afgekeurd op 18 okto-
ber 1964 en vernietigd op 10 juni 1965.  
a. Eerste gebruiksperiode van 23 juni 1909 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 19 mei 1965 (24-uurs karakters). 
 

KANTENS (GN) 
 

KANTENS   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0943 Vervaardigd door De Munt in november 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 3 december 1907. 
Gebruiksperiode van 4 december 1907 tot en met 7 augustus 1939. 
 

KAPELLE en BIEZELINGE (ZL) 
 

KAPELLE (Z.BEV.)  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0944 Opgeleverd door De Munt in maart 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 april 1912. 
Gebruiksperiode van 4 april 1912 tot en met 7 juni 1916. 
 

KATS (ZL) 
 

KATS   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0945 Opgeleverd door De Munt in september 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 5 september 1910 en teruggezonden 
op 24 oktober 1924. Gebruiksperiode van 6 september 1910 tot en met 16 september 1924. 
 

KATWIJK AAN DEN RIJN (ZH) 
 

KATWIJK A/D RIJN   (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0946 Opgeleverd door De Munt in september 1912. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 5 september 1912 en terugontvan-
gen op 9 november 1950, aldus een aantekening in het stempelboek. Het stempel is blijkbaar NIET 
teruggezonden en bleef in gebruik. 
a. Gebruiksperiode van 6 september 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 5 oktober 1971 (24-uurs karakters). 
 

KATWIJK AAN ZEE (ZH) 
 

KATWIJK AAN ZEE 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0947 Vervaardigd door De Munt in juni 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 juni 1909. 
Gebruiksperiode van 23 juni 1909 tot en met 14 december 1915. 
 
KATWIJK AAN ZEE 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0948 Opgeleverd door De Munt in december 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 15 december 1910 en terugontvan-
gen op 29 september 1916. Gebruiksperiode van 16 december 1910 tot en met 26 september 1916. 
 

KERKRADE (LB) 
 

KERKRADE 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0949 Vervaardigd door De Munt in november 1908. 
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Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 januari 1908 en vernietigd 
op 4 oktober 1919. Gebruiksperiode van 11 januari 1908 tot en met 25 september 1919. 
 
KERKRADE 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0950 Vervaardigd door De Munt in maart 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 maart 1908 en afgekeurd op 15 
mei 1963. Gebruiksperiode van 22 maart 1908 tot en met 10 oktober 1963. 
 

KERKWERVE (ZL) 
 

KERKWERVE   (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0951 Opgeleverd door De Munt in juni 1913. 
 

 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 juni 1913 en terugontvangen op 
22 april 1925. Het stempel werd opnieuw verzonden in februari 1927 en terugontvangen op 6 januari 
1955. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 21 juni 1913 tot en met 15 april 1925 (12-uurs karakters) (hulppostkan-

toor). 
b.  Tweede gebruiksperiode van 4 maart 1927 tot .. 1939 (12-uurs karakters) (poststation) 
c.  Derde gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 30 september 1954 (24-uurs karakters) (poststation). 
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KESTEREN (GD) 
 

Stationskantoor 
 

KESTEREN STATION 1  (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBST 0044 Vervaardigd door De Munt in juli 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 6 juli 1909. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 7 juli 1909 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 december 1967 (Romeinse maandcijfers, 24-

uurs karakters). 
 

KINDERDIJK (ZH) 
 

KINDERDIJK   (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0952 Opgeleverd door De Munt in november 1912. 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 november 1912 en terugontvan-
gen in september 1956.  
a. Eerste gebruiksperiode van 30 november 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 23 augustus 1956 (24-uurs karakters). 
 

KLAASWAAL (ZH) 
 

KLAASWAAL   (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0953 Opgeleverd door De Munt in juli 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 juli 1912 en afgekeurd in 1953. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 31 juli 1912 tot .. (12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 mei 1953 (24-uurs karakters). 
 

KLARENBEEK (GD) 
 

KLARENBEEK (GLD)   (12-uurs karakters) 
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LBPK 0954 Opgeleverd door De Munt op 23 mei 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 26 mei 1908 en terugontvangen op 
25 november 1920 waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 27 mei 1908 tot en met 15 november 1920. 
 

KLAZIENAVEEN (DR) 
 

KLAZIENAVEEN   (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0955 Vervaardigd door De Munt in mei 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 mei 1908 en terugontvangen in 
januari 1958.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 12 mei 1908 tot en met 31 augustus 1932 (Arabische maandcijfers, 12-

uurs karakters) (postkantoor). 
b. Tweede gebruiksperiode van 1 september 1932 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karak-

ters) (hulppostkantoor) 
c.  Derde gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 7 december 1957 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters) (hulppostkantoor). 
 

KLIMMEN (LB) 
 

KLIMMEN   (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0956 Opgeleverd door De Munt in december 1910. 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 december 1910 en terugontvangen 
op 21 juli 1949.  
a. Eerste gebruiksperiode van 16 december 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 13 juli 1949 (24-uurs karakters). 
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KLOETINGE (ZL) 
 

KLOETINGE   (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0957 Opgeleverd door De Munt in oktober 1910. 
  Vanaf 1 juli 1932 postagentschap behorende tot Goes. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 10 oktober 1910 en terugontvangen 
op 19 april 1949. 
a.  Eerste gebruiksperiode als hulpkantoor van 11 oktober 1910 tot en met 30 juni 1932 (12-uurs ka-

rakters) (hulppostkantoor). 
b.  Tweede gebruiksperiode van 1 juli 1932 tot .. 1939 (12-uurs karakters) (postagentschap). 
c.  Derde gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 30 maart 1949 (24-uurs karakters) (postagentschap). 
 

KLUNDERT (NB) 
 

KLUNDERT 1  (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0958 Vervaardigd door De Munt in oktober 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 12 oktober 1907. Het stempel is door 
oorlogsomstandigheden tussen 3 en 5 november 1944 verloren gegaan. Het hulpkantoor werd volle-
dig verwoest. Zie noodstempels 1945.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 13 oktober 1907 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karak-

ters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 3 november 1944 (Romeinse maandcijfers, 24-

uurs karakters). 
 
KLUNDERT 2  (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0959 Opgeleverd door De Munt in februari 1912. 
 

  
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 februari 1912. Het stempel is door 
oorlogsomstandigheden tussen 3 en 5 november 1944 verloren gegaan. Het hulpkantoor werd volle-
dig verwoest. Zie noodstempels 1945. 
a. Eerste gebruiksperiode van 10 februari 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 3 november 1944 (24-uurs karakters). 



 9 

 

KOEDIJK (NH) 
 

KOEDIJK   (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0960 Vervaardigd door De Munt in november 1907. 
 

 

  
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 3 december 1907. 
De Arabische maandcijfers werden vervangen door Romeinse maandcijfers, terwijl de uuraanduiding 
werd gewijzigd in 24-uurs karakters. 
a.  Eerste gebruiksperiode vanaf 4 december 1907 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karak-

ters) (hulppostkantoor). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 30 september 1940 (Romeinse maandcijfers, 24-

uurs karakters) (hulppostkantoor). 
c. Derde gebruiksperiode vanaf 1 oktober 1940 en was in oktober 1986 nog in gebruik (Romeinse 

maandcijfers, 24-uurs karakters) (poststation). 
 

KOEGRAS (NH) later, in 1913, gewijzigd in JULIANADORP 
 

KOEGRAS   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0961 Vervaardigd door De Munt in juni 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 29 juni 1908. Het stempel werd inge-
trokken in verband met de nieuwe benaming JULIANADORP en vernietigd op 16 februari 1914. 
Gebruiksperiode van 30 juni 1908 tot en met 25 november 1913. 
 

KOEKANGE (DR) 
 

KOEKANGE   (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0962 Opgeleverd door De Munt op 24 januari 1914. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 4 februari 1914 en terugontvangen in 
december 1925. Het stempel werd opnieuw toegezonden in december 1926, afgekeurd in maart 1956 
en terugontvangen in juni 1956. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 5 februari 1914 tot en met 30 november 1925 (12-uurs karakters) 

(hulppostkantoor). 
b.  Tweede gebruiksperiode van december 1926 tot .. 1939 (12-uurs karakters) (poststation). 
c.  Derde gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 5 mei 1956 (24-uurs karakters) (poststation/hulp-

postkantoor). 
 

KOLLUM (FR) 
 

KOLLUM 1  (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0963 Opgeleverd door De Munt in januari 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 1 februari 1911 en terugontvangen 
op 9 augustus 1950.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 2 februari 1911 tot en met 30 september 1930 (12-uurs karakters) 

(postkantoor). 
b.  Tweede gebruiksperiode van 1 oktober 1930 tot .. (12-uurs karakters) (hulppostkantoor). 
c.  Derde gebruiksperiode van .. tot en met 27 juli 1950 (24-uurs karakters) (hulppostkantoor). 
 

KONINGSBOSCH (LB) 
 

KONINGSBOSCH (LIMB.)  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0964 Vervaardigd door De Munt in januari 1915. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 15 januari 1915. 
Gebruiksperiode van 16 januari 1915 tot en met 29 januari 1934. 
 

KOOG  ZAANDIJK (NH) 
 

KOOG ZAANDIJK 1  (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0965 Opgeleverd door De Munt op 14 augustus 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 27 augustus 1906 en terugontvangen 
ter vervanging op 24 juni 1965.  
a. Eerste gebruiksperiode van 28 augustus 1906 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot juni 1965 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 
KOOG ZAANDIJK 2  (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0966 Vervaardigd door De Munt op 14 augustus 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 27 augustus 1906, afgekeurd op 4 
januari 1961 en vernietigd op 17 november 1966. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 28 augustus 1906 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karak-

ters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 22 juni 1961 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 
KOOG ZAANDIJK 3  (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0967 Vervaardigd door De Munt op 14 augustus 1906. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 27 augustus 1906 en vernietigd op 
14 juli 1978.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 28 augustus 1906 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karak-

ters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 december 1973 (Romeinse maandcijfers, 24-

uurs karakters). 
 
KOOG ZAANDIJK 4  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0968 Vervaardigd door fa. Posthumus in maart 1907. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 20 maart 1907. 
Gebruiksperiode van 21 maart 1907 tot en met 2 juli 1919. 
 
KOOG ZAANDIJK 5  (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0969 Opgeleverd door De Munt in januari 1913. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 28 januari 1913. 
a. Eerste gebruiksperiode van 29 januari 1913 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 18 juli 1952 (24-uurs karakters). 
 

KOOTWIJKERBROEK (GD) 
 

KOOTWIJKERBROEK   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0970 Opgeleverd door De Munt in juli 1913. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 18 juli 1913. 
Gebruiksperiode van 1 augustus 1913 en was op 2 mei 1917 nog in gebruik. 
 

KORTGENE (ZL) 
 

KORTGENE   (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0971 Vervaardigd door De Munt in oktober 1910. 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 18 oktober 1910 en terugontvangen 
op 21 april 1948. Het stempel werd vervangen door een exemplaar met volgnummer 2. 
a. Eerste gebruiksperiode van 19 oktober 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 9 april 1948 (24-uurs karakters). 
 

KOUDEKERKE (ZL) 
 

KOUDEKERKE   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0972 Opgeleverd door De Munt in april 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 10 april 1913. 
Gebruiksperiode van 11 april 1913 tot en met 14 november 1929. 
 

KOUDUM (FR) 
 

KOUDUM   (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0973 Vervaardigd door De Munt in maart 1911. 
 



 14 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 8 maart 1911, afgekeurd in januari 
1955 en terugontvangen in juni 1955.  
a. Eerste gebruiksperiode van 9 maart 1911 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 25 mei 1955 (24-uurs karakters). 
 

KRALINGSCHE VEER (ZH) 
 

KRALINGSCHE VEER 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0974 Vervaardigd door De Munt in augustus 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 augustus 1907 en terugontvangen 
op 15 mei 1916 waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 23 augustus 1907 tot en met 9 mei 1916. 
 
KRALINGSCHE VEER 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0975 Opgeleverd door De Munt op 24 januari 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 4 februari 1914. 
Gebruiksperiode van 5 februari 1914 tot en met 9 mei 1916. 
 

KRIMPEN AAN DE LEK (ZH) 
 

KRIMPEN A/D LEK 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0976 Opgeleverd door De Munt in juli 1912. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 augustus 1912 en terugontvangen 
op 28 april 1922. Gebruiksperiode van 4 augustus 1912 tot april 1922. 
 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (ZH) 
 

KRIMPEN A/D IJSSEL  (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0977 Vervaardigd door De Munt in augustus 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 augustus 1907, afgekeurd op 5 
oktober 1970 en vernietigd op 29 oktober 1971. 
a. Eerste gebruiksperiode van 23 augustus 1907 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 3 november 1970 (24-uurs karakters). 
 

KROMMENIE (NH) 
 

KROMMENIE 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0978 Vervaardigd door De Munt in augustus 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 13 augustus 1907 en terugontvangen 
op 23 november 1921. Gebruiksperiode van 14 augustus 1907 tot en met 22 november 1921. 
 
KROMMENIE 2  (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0979 Vervaardigd door De Munt in juli 1908. 
 

 
 



 16 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 juli 1908. Het stempel werd op 15 
november 1930 omgebouwd tot hamerstempel. Het werd terugontvangen in januari 1956. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 11 juli 1908 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 24 december 1955 (Romeinse maandcijfers, 24-

uurs karakters). 
 
KROMMENIE 3  (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0980 Opgeleverd door De Munt in april 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 10 april 1913 en terugontvangen op 
28 september 1950.  
a. Eerste gebruiksperiode van 11 april 1913 tot .. 1935 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1935 tot en met 25 september 1950 (24-uurs karakters). 
 

KRUININGEN (ZL) 
 

KRUININGEN   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 0981 Vervaardigd door De Munt in november 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 3 december 1907. 
Gebruiksperiode van 4 december 1907 tot en met 26 maart 1926. 
 

KRUISLAND (NB) 
 

KRUISLAND   (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0982 Vervaardigd door De Munt in september 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 25 september 1909, afgekeurd in 
april 1957 en terugontvangen in november 1957. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 26 september 1909 tot en met 30 april 1936 (Arabische maandcijfers, 

12-uurs karakters) (hulppostkantoor). 
b.  Tweede gebruiksperiode van 1 mei 1936 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters) 

(poststation) 
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c. Derde gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 23 oktober 1957 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 
karakters) (poststation/hulppostkantoor). 

 

KUINRE (OV) 
 

KUINRE   (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0983 Vervaardigd door De Munt in oktober 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 16 oktober 1909 en terugontvangen 
op 18 juli 1949.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 17 oktober 1909 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karak-

ters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 13 juli 1949 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs ka-

rakters). 
 

KWADENDAMME (ZL) 
 

KWADENDAMME (ZEELAND.)  (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0984 Vervaardigd door De Munt in februari 1915. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 25 februari 1915 en terugontvangen 
op 8 juli 1949.  
a. Eerste gebruiksperiode van 16 maart 1915 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 22 juni 1949 (24-uurs karakters). 
 

KWADIJK (NH) 
 

KWADIJK   (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0985 Opgeleverd door De Munt in mei 1912. 
  Omgezet in een plattelandspostagentschap met ingang van 1 april 1971. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 6 mei 1912. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 7 mei 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters) (poststation). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 oktober 1952 (poststation/hulppostkantoor). 
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c.  Derde gebruiksperiode van 1 november 1952 tot en met 31 maart 1971 (24-uurs karakters) (post-
station) 

d.  Vierde gebruiksperiode vanaf 1 april 1971 en was in juli 1977 nog in gebruik (postagentschap). 
 

KWINTSHEUL (ZH) 
 

KWINTSHEUL   (12- > 24- uurs karakters) 
 

LBPK 0986 Vervaardigd door De Munt in november 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 28 november 1907 en vernietigd op 
11 januari 1972.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 1 december 1907 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karak-

ters) (hulppostkantoor). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 oktober 1952 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters) (hulppostkantoor). 
c. Derde gebruiksperiode van 1 november 1952 tot januari 1972 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters) (poststation). 
 


