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OBDAM (NH) 
 

OBDAM (N.H.)  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1232 Vervaardigd door De Munt in juni 1915. 
 

  
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 28 juni 1915. 
a. Eerste gebruiksperiode van 29 juni 1915 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was in september 1985 nog in gebruik (24-uurs 
karakters). 
 

ODIJK (UT) 
 

ODIJK   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1233 Vervaardigd door De Munt in oktober 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 oktober 1909 en werd 
terugontvangen op 30 juni 1924. Het stempel werd vernietigd op 4 maart 1925.  
Gebruiksperiode van 11 oktober 1909 tot en met 30 april 1924. 
 

ODOORN (DR) 
 

ODOORN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1234 Vervaardigd door De Munt in november 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 3 december 1907 en terugontvangen 
op 14 januari 1952.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 4 december 1907 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 december 1951 (Romeinse maandcijfers, 24-

uurs karakters). 
 

OEFFELT (NB) 
 

OEFFELT   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1235 Vervaardigd door De Munt in juli 1910. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, was besteld in juli 1910 en werd toegezonden op 11 
oktober 1910.  
a. Eerste gebruiksperiode vanaf 12 oktober 1910 .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was in september 1992 nog in gebruik (24-uurs 
    karakters). 
 

OEGSTGEEST (ZH) zie ook Leiden bijpostkantoren 
 

OEGSTGEEST 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1236 Vervaardigd door De Munt in juli 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd door De Munt rechtstreeks toegezonden in juli 1906. 
Een afdruk van het stempel is niet in het stempelboek aangebracht. 
Gebruiksperiode van 1 augustus 1906 tot en met 24 december 1929. 
 
OEGSTGEEST 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1237 Vervaardigd door De Munt in juli 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd door De Munt rechtstreeks toegezonden in augustus 
1906. Een afdruk van het stempel is niet in het stempelboek aangebracht. Het stempel werd 
terugontvangen op 17 november 1949.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 1 augustus 1906 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
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b.  Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 14 november 1949 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 
karakters). 

 
OEGSTGEEST 3  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1238 Vervaardigd door De Munt in mei 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 mei 1907, afgekeurd in september 
1955 en terugontvangen in januari 1956.  
a. Eerste gebruiksperiode van 22 mei 1907 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot december 1955 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 

OIRSCHOT (NB) 
 

OIRSCHOT 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1239 Vervaardigd door De Munt in februari 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 12 februari 1908 en terugontvangen 
op 20 maart 1935 waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 13 februari 1908 tot en met 11 juli 1930. 
 
OIRSCHOT 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1240 Vervaardigd door De Munt in februari 1915. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd verzonden op 27 februari 1915 en terugontvangen op 
14 mei 1960.  
a. Eerste gebruiksperiode van 28 februari 1915 tot .. 1939 (12-uurs karakters).  
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 27 september 1946 (24-uurs karakters). 
 

OISTERWIJK (NB) 
 

OISTERWYK 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1241 Vervaardigd door fa. Posthumus in april 1907. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 april 1907 en terugontvangen op 1 
augustus 1917. Gebruiksperiode van 12 april 1907 tot en met 24 juli 1917. 
 
OISTERWIJK 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1242 Opgeleverd door De Munt in mei 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 6 mei 1912 en terugontvangen op 29 
september 1919. Gebruiksperiode van 7 mei 1912 tot en met 25 september 1919. 
 

LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK (GD) 
 

LEGERPLAATS OLDEBROEK  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1243 Opgeleverd door De Munt in april 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 29 april 1908. 
Gebruiksperiode van 1 juli 1908 tot en met 31 december 1941. 
 

OLDEMARKT (OV) 
 

OLDEMARKT (OVERIJS.)  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1244 Vervaardigd door De Munt in mei 1915. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 11 mei 1915 en terugontvangen op 
10 december 1948.  
a. Eerste gebruiksperiode van 12 mei 1915 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met en met 30 november 1948 (24-uurs karakters). 
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OLDENZAAL (OV) 
 

OLDENZAAL 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1245 Vervaardigd door De Munt in januari 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 12 januari 1907 en terugontvangen in 
maart 1928. Gebruiksperiode van 13 januari 1907 tot en met 28 februari 1928. 
 
OLDENZAAL 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1246 Vervaardigd door De Munt in december 1907. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 18 december 1907 en 
terugontvangen op 1 februari 1916 waarna het werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 19 december 1907 tot en met 14 december 1915. 
 
OLDENZAAL 3  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1247 Opgeleverd door De Munt in juni 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 juni 1913 en terugontvangen op 6 
november 1948.  
a. Eerste gebruiksperiode van 10 juni 1913 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met en met 2 november 1948 (24-uurs karakters). 
 

Stationspostkantoor (expeditiekantoor) 
 

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

LBST 0054 Opgeleverd door De Munt in juli 1911. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 4 juli 1911 en vernietigd op 20 juni 
1968.  
a. Eerste gebruiksperiode stempel van 5 juli 1911 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 december 1967 (24-uurs karakters). 
 
OLDENZAAL  STATION 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBST 0055 Opgeleverd door De Munt in februari 1915. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd verzonden op 3 maart 1915 en vernietigd op 13 april 
1978. Het stempel werd later voorzien van een 24-uurs raderwerk. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 4 maart 1915 tot oktober/december 1939 (12-uurs karakters) 
b.  Tweede gebruiksperiode van oktober/december 1939  tot en met 31 december 1967 (24-uurs 

karakters). 
 

Inklaringskantoor 
 

OLDENZAAL INKLARING  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBIN 0002 Opgeleverd door De Munt in mei 1915. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd verzonden op 11 mei 1915 en vernietigd op 20 juni 
1968.  
a. Eerste gebruiksperiode van 12 mei 1915 tot .. 1935 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1935 tot en met 31 december 1967 (24-uurs karakters). 
 

OLST (OV) 
 

OLST 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1248 Vervaardigd door De Munt in december 1909. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 18 december 1909 en 
terugontvangen op 15 december 1948.  
a. Eerste gebruiksperiode van 19 december 1909 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot december 1948 (24-uurs karakters). 
 
OLST 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1249 Opgeleverd door De Munt in juli 1912. 
 

  
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 juli 1912 en terugontvangen 
in juni 1926. Gebruiksperiode van 31 juli 1912 tot juni 1926. 
 

OMMEN (OV) 
 

OMMEN 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1250 Opgeleverd door De Munt in september 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 5 september 1912 en 
terugontvangen in juli 1926 in verband met het gebruik van een reclamestempel. Het stempel werd 
opnieuw verstrekt op 1 juli 1927. Het stempel werd terugontvangen op 10 juni 1929 waarna het werd 
vernietigd. 
a. Eerste gebruiksperiode van 6 september 1912 tot juli 1926. 
b. Tweede gebruiksperiode van 2 juli 1927 tot en met 9 juni 1929. 
 

ONDERDENDAM (GN) 
 

ONDERDENDAM  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1251 Vervaardigd door De Munt in februari 1910. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 24 februari 1910. 
a. Eerste gebruiksperiode van 25 februari 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was in juni 1991 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
 

OOLTGENSPLAAT (ZH) 
 

OOLTGENSPLAAT   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1252 Vervaardigd door De Munt in april 1909. 
 

 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 14 april 1909, vernieuwd op 28 
februari 1928 waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 15 april 1909 tot en met 28 februari 1928. 
 

OOST-SOUBURG (ZL) 
 

OOST-SOUBURG   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1253 Opgeleverd door De Munt in februari 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 februari 1913 en terugontvangen 
op 30 maart 1950.  
a. Eerste gebruiksperiode van 21 februari 1913 tot .. augustus 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met maart 1950 (24-uurs karakters). 
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OOSTBURG (ZL) 
 

OOSTBURG 1 
 

LBPK 1254 Vervaardigd door De Munt in mei 1906. 
 

  
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden in mei 1906. Er is geen afdruk 
aangebracht in het stempelboek, maar alleen een vermelding: verzonden. 
Gebruiksperiode van mei 1906 tot en met 4 juli 1974. 
 
OOSTBURG 2 
 

LBPK 1255 Vervaardigd door De Munt in mei 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden in mei 1906. Er is geen afdruk 
aangebracht in het stempelboek, maar alleen een vermelding: verzonden. 
Gebruiksperiode van mei 1906 tot en met 4 juli 1974. 
 
OOSTBURG 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1256 Vervaardigd door De Munt in februari 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 24 februari 1910 en terugontvangen 
in juli 1923. Gebruiksperiode van 25 februari 1910 tot en met 5 juli 1923. 
 
OOSTBURG 4  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1257 Vervaardigd door De Munt in februari 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 24 februari 1910 en vernietigd op 12 
februari 1965.  
a. Eerste gebruiksperiode van 25 februari 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
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b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 5 april 1954 (24-uurs karakters). 
 

OOSTERBEEK (GD) 
 

OOSTERBEEK 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1258 Vervaardigd door De Munt in april 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 15 april 1907 en terugontvangen in 
november 1929. Gebruiksperiode van 16 april 1907 tot en met 12 november 1929. 
 
OOSTERBEEK 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1259 Vervaardigd door De Munt in mei 1909. 
 

 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 29 mei 1909. Op 24 januari 1958 
werd geconstateerd, dat het stempel niet meer aanwezig was. Het is mogelijk, dat het stempel 
verloren is gegaan in september 1944 door oorlogshandelingen, waarbij het postkantoor ernstig werd 
beschadigd. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 30 mei 1909 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 17 september 1944 (Romeinse maandcijfers, 24-

uurs karakters). 
 
OOSTERBEEK 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1260 Opgeleverd door De Munt in april 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 21 april 1911. 
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Gebruiksperiode van 22 april 1911 tot en met 15 januari 1930. 
 

OOSTERBIERUM (FR) 
 

OOSTERBIERUM 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1261 Vervaardigd door fa. Posthumus in december 1906. 
 

 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 januari 1907 en terugontvangen 
op 23 juni 1925. Het stempel werd opnieuw verzonden op 24 december 1926 en terugontvangen in 
augustus 1959. 
a. Eerste gebruiksperiode van 11 januari 1907 tot en met 30 april 1925 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van 26 december 1926 tot .. 1939 (12-uurs karakters).  
c. Derde gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 7 juli 1959 (24-uurs karakters). 
 

OOSTERHOUT (GD) 
 

OOSTERHOUT.GDD.   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1262 Vervaardigd door De Munt in juni 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 17 juni 1907. 
Gebruiksperiode van 18 juni 1907 tot en met en met 7 februari 1938. 
 

OOSTERHOUT (NB) 
 

OOSTERHOUT (N.B.) 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1263 Vervaardigd door De Munt in december 1909. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 18 december 1909 en 
terugontvangen in mei 1958. Gebruiksperiode van 19 december 1909 tot en met 3 maart 1915. 
 
OOSTERHOUT 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1264 Vervaardigd door De Munt in februari 1915. 
 

  
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 maart 1915 en terugontvangen op 
12 april 1949. Gebruiksperiode van 4 maart 1915 tot en met 8 april 1949. 
 
OOSTERHOUT (N.B.) 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1265 Opgeleverd door De Munt in december 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 11 december 1912. 
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van april 1935: Wij danken de heeren 
A.S. Doorman, J.Th.M. Smelt, dr. J.W. Smits en P.A.J. Veen voor de mededeelingen over 24-
uursindeeling in de stempels type lange balk van Dordrecht *5* (Vellinga 134), Leeuwarden *7* 
(Vellinga 134), Leeuwarden *2* ( Vellinga 166), Oosterhout (N.B.) 2 (Vellinga 170), Grootegast 
(Vellinga 173) en Eindhoven Station 1 (Vellinga 187). 
a. Eerste gebruiksperiode van 12 december 1912 tot maart/april 1935 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van maart/april 1935 tot en met 14 januari 1943 (24-uurs karakters). 
 
OOSTERHOUT 3 (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1266 Vervaardigd door De Munt in februari 1915. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 maart 1915. 
Gebruiksperiode van 4 maart 1915 tot april 1919. 
 

OOSTERLAND (ZL) 
 

OOSTERLAND (Zl.)   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1267 Opgeleverd door De Munt op 5 februari 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 februari 1914, afgekeurd in 
augustus 1956 en terugontvangen in januari 1957. 
a. Eerste gebruiksperiode van 10 februari 1914 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 3 november 1956 (24-uurs karakters). 
 

OOSTERWOLDE (FR) 
 

OOSTERWOLDE (FR)   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1268 Opgeleverd door De Munt in augustus 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 4 september 1908 en 
terugontvangen op 23 april 1948. De kleur van de stempelinkt waarmee op 4 en 5 december 1941 
werd gestempeld was violet.  
a. Eerste gebruiksperiode van 5 september 1908 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 9 april 1948 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 

OOSTERZEE (FR) 
 

OOSTERZEE   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1269 Vervaardigd door De Munt in mei 1908. 
Omgezet in een plattelandspostagentschap met ingang van 1 februari 1966. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 juni 1908 en terugontvangen op 9 
april 1925. Het stempel werd opnieuw toegezonden op 28 april 1928. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 3 juni 1908 tot en met 16 februari 1925 (Arabische maandcijfers, 12-

uurs karakters) (hulpkantoor). 
b.  Tweede gebruiksperiode van 29 april 1928 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters), 

(hulppostkantoor). 
c.  Derde gebruiksperiode van .. tot en met 31 januari 1966 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters), (hulppostkantoor). 
d.  Vierde gebruiksperiode van 1 februari 1966 tot en met 31 maart 1976 (plattelandspostagentschap). 
e.  Vijfde gebruiksperiode van 1 april 1976 tot en met 30 november 1976 (zitting houden). 
f.  Zesde gebruiksperiode vanaf 1 december 1976 en was eind 1979 nog in gebruik (plattelands-

postagentschap). 
 

OOSTHUIZEN (NH) 
 

OOSTHUIZEN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1270 Opgeleverd door De Munt in maart 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 april 1912. 
a. Eerste gebruiksperiode van 4 april 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 1 maart 1946 (24-uurs karakters). 
 

OOSTMAHORN (FR) 
 

OOSTMAHORN   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1271 Opgeleverd door De Munt in november 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 november 1912 en 
terugontvangen op 25 maart 1925 waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 30 november 1912 tot en met 28 februari 1925. 
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OOSTRUM (LB) 
 

OOSTRUM (LB.)   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1272 Opgeleverd door De Munt in juli 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 juli 1914 en terugontvangen op 8 
december 1948. 
 

 
 

a. Eerste gebruiksperiode van 30 juli 1914 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot november 1948 (24-uurs karakters). 
 

OOSTVOORNE (ZH) 
 

OOSTVOORNE   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1273 Opgeleverd door De Munt in maart 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 26 februari 1912 en terugontvangen 
op 12 juni 1948.  
a. Eerste gebruiksperiode van 27 februari 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 5 juni 1948 (24-uurs karakters). 
 

OOSTZAAN (NH) 
 

OOSTZAAN   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1274 Vervaardigd door De Munt in februari 1910. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 1 maart 1910. Het stempel werd door 
een brand vernield in mei 1926. In juni 1926 werd een nieuw stempel toegezonden. 
Gebruiksperiode van 2 maart 1910 tot mei 1926. 
 

OOTMARSUM (OV) 
 

OOTMARSUM 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1275 Vervaardigd door De Munt in september 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 25 september 1909. Het 
langebalkstempel werd van nieuw jaarcijfer (30) voorzien en op 16 december 1930 teruggezonden 
naar Ootmarsum. Het stempel werd afgekeurd op 1 maart 1966 en op 5 april 1968 vernietigd.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 26 september 1909 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 20 februari 1968 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

OPHEMERT (GD) 
 

OPHEMERT   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1276 Opgeleverd door De Munt in januari 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 1 februari 1911 en terugontvangen 
op 4 juni 1951.  
a. Eerste gebruiksperiode van 2 februari 1911 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 30 mei 1951 (24-uurs karakters). 
 

OPHEUSDEN (GD) 
 

OPHEUSDEN   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1277 Vervaardigd door De Munt in november 1908. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 28 november 1908 en 
terugontvangen in november 1937. Gebruiksperiode van 29 november 1908 tot en met 24 mei 1937. 
 

OPPERDOES (NH) 
 

OPPERDOES   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1278 Vervaardigd door De Munt in februari 1910. 
  Omgezet in een plattelandspostagentschap met ingang van 2 oktober 1972. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 24 februari 1910. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 25 februari 1910 tot .. (12-uurs karakters) 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. tot .. 1939 (12-uurs karakters), (poststation). 
c.  Derde gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 30 september 1972 (24-uurs karakters), 

(poststation). 
d. Vierde gebruiksperiode van 2 oktober 1972 tot en met 4 juli 1978 (plattelandspostagentschap). 
 

ORANJEWOUD (FR) 
 

ORANJEWOUD   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1279 Vervaardigd door De Munt in juni 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden in juni 1907, afgekeurd in februari 1958 
en terugontvangen in juni 1958. 
a.  Eerste gebruiksperiode van juni 1907 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 9 juni 1958 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

OSPEL (LB) 
 

OSPEL (Lb.)  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1280 Vervaardigd door De Munt in mei 1915. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 28 mei 1915 en vernietigd op 19 
januari 1966. 
a. Eerste gebruiksperiode van 1 juni 1915 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. en was op 9 oktober 1959 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
 

OSS (NB) 
 

OSS 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1281 Vervaardigd door De Munt in augustus 1908. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 september 1908 en 
terugontvangen op 1 augustus 1917 waarna het werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 3 september 1908 tot en met 27 juli 1917. 
 
OSS 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1282 Vervaardigd door De Munt in maart 1911. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 8 maart 1911 en 
terugontvangen op 2 juni 1927 waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 9 maart 1911 tot en met 25 mei 1927. 
 
OSS 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1283 Opgeleverd door De Munt in februari 1913. 
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Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 februari 1913 en 
terugontvangen op 16 april 1920. Gebruiksperiode van 21 februari 1913 tot en met 9 februari 1920. 
 
OSS 4  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1284 Opgeleverd door De Munt in maart 1914. 
 

 
 

Het stempel werd toegezonden op 3 april 1914. Het stempel werd gerepareerd in januari 1929 en 
voorzien van nieuwe uur- en jaarkarakters. Daarna werd het stempel op 6 februari 1929 
teruggezonden naar het postkantoor te Oss. 
a. Eerste gebruiksperiode van 4 april 1914 tot .. januari 1929 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 7 februari 1929 tot en met 7 januari 1942 (24-uurs karakters). 
 

OSSENDRECHT (NB) 
 

OSSENDRECHT   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1285 Vervaardigd door De Munt in januari 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 3 februari 1909 en terugontvangen 
op 10 juli 1918. Gebruiksperiode van 4 februari 1909 tot en met 6 juni 1918. 
 

OUD-ALBLAS (ZH) 
 

OUD-ALBLAS   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1286 Opgeleverd door De Munt in augustus 1911. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd verzonden op 14 augustus 1911 en terugontvangen 
op 9 april 1925. Het stempel werd opnieuw verstrekt en terugontvangen op 6 maart 1950. 
a. Eerste gebruiksperiode van 15 augustus 1911 tot en met 31 januari 1925 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
c. Derde gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 3 maart 1950 (24-uurs karakters). 
 

OUD-BEIJERLAND (ZH) 
 

OUD-BEIJERLAND 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1287 Opgeleverd door De Munt in december 1910. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 15 december 1910.  
Tussen OUD en BEIJERLAND is een koppelteken opgenomen. 
a. Eerste gebruiksperiode van 16 december 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en was op 29 oktober 1949 nog in gebruik (24-uurs 
karakters).  
 
OUD BEIJERLAND 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1288 Vervaardigd door De Munt in december 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 21 december 1911 en 
terugontvangen op 30 augustus 1917 waarna het stempel werd vernietigd. 
Tussen OUD en BEIJERLAND is géén koppelteken opgenomen. 
Gebruiksperiode van 22 december 1911 tot en met 23 augustus 1917. 
 

OUD-GASTEL (NB) 
 

OUD-GASTEL 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1289 Opgeleverd door De Munt op 5 februari 1914. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 februari 1912, afgekeurd in mei 
1956 en terugontvangen in januari 1957. 
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van oktober 1934: Oud-Gastel. De 
dagteekeningstempel schijnt hier in het ongereede geraakt te zijn. De postzegels op een 
aangeteekend stuk waren vernietigd door den 1-regeligen kantoornaamstempel OUD-GASTEL in 
zwart en den maandstempel Sep. 34 in blauw, terwijl de datum (4) met inkt ingevuld was. 
a. Eerste gebruiksperiode van 10 februari 1912 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 8 oktober 1956 (24-uurs karakters). 
 

OUD-VOSSEMEER (ZL) 
 

OUD-VOSSEMEER   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1290 Vervaardigd door De Munt in april 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 1 mei 1909 en terugontvangen op 29 
maart 1950.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 2 mei 1909  tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 23 maart 1950 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

OUD-VROENHOVEN (LB) 
 

OUD-VROENHOVEN   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1291 Opgeleverd door De Munt op 29 mei 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 mei 1914 en terugontvangen op 
23 maart 1921. Gebruiksperiode van 1 juni 1914 tot maart 1921. 
 

OUDE PEKELA (GN) 
 

OUDE-PEKELA 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1292 Opgeleverd door De Munt in april 1911. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 21 april 1911 en terugontvangen op 
5 oktober 1948.  
a. Eerste gebruiksperiode van 22 april 1911 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 29 september 1948 (24-uurs karakters). 
 

OUDE TONGE (ZH) 
 

OUDE TONGE   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1293 Opgeleverd door De Munt in november 1912. 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 november 1912, afgekeurd op 7 
oktober 1964 en vernietigd op 29 juni 1965. Het stempel werd vervangen door een openbalkstempel 
met volgnummer 2.  
a. Eerste gebruiksperiode van 30 november 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 mei 1965 (24-uurs karakters). 
 
OUDE TONGE 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1294 Opgeleverd door De Munt in april 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 10 april 1913 en afgekeurd in maart 
1954.  
a. Eerste gebruiksperiode van 11 april 1913 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 22 juli 1954 (24-uurs karakters). 
 

OUDE-NIEDORP (NH) 
 

OUDE-NIEDORP   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1295 Vervaardigd door De Munt in september 1907. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 16 september 1909 en terug 
ontvangen op 15 mei 1914 waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 17 september 1909 tot en met 14 maart 1914. 
 
OUDE-NIEDORP   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1296 Opgeleverd door De Munt op 11 maart 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 14 maart 1914. 
a. Eerste gebruiksperiode van 15 maart 1914 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was in april 1982 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
 

OUDEGA in Smallingerland (FR) 
 

OUDEGA (SMALL.)   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1297 Opgeleverd door De Munt op 11 augustus 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 23 augustus 1910 en afgekeurd op 
25 augustus 1965.  
a. Eerste gebruiksperiode van 1 september 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 15 november 1965 (24-uurs karakters). 
 

OUDEGA gemeente Hemelumer, Oldeferd en Nijega (FR) 
 

OUDEGA-NIJEGA (H.O.N.)  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1298 Opgeleverd door De Munt op 16 maart 1908. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 12 maart 1908 en terugontvangen op 
13 mei 1949.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 13 maart 1908 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 13 april 1949 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

OUDEGA (gemeente Wymbritseradiel) (FR) 
 

OUDEGA (WIJMBR.)   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1299 Vervaardigd door De Munt in maart 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 maart 1908 en terugontvangen op 
9 januari 1952.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 22 maart 1908 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 2 januari 1952 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

OUDEMOLEN (NB) 
 

OUDEMOLEN (GEM. WILLEMSTAD)  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1300 Opgeleverd door De Munt in 25 juli 1909. 
 

 
 

Het stempel,  met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 3 oktober 1909 en terugontvangen 
op 7 augustus 1933 waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 4 oktober 1909 tot en met 31 juli 1933. 
 

OUDENBOSCH (NB) 
 

OUDENBOSCH 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1301 Vervaardigd door De Munt in maart 1908. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 maart 1908. 
Gebruiksperiode vanaf 22 maart 1908 en was eind 1979 nog in gebruik. 
 
OUDENBOSCH 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1302 Vervaardigd door De Munt in februari 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 19 februari 1909 en terugontvangen 
op 4 november 1957. Gebruiksperiode van 20 februari 1909 tot en met 27 april 1942. 
 
OUDENBOSCH 3  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1303 Vervaardigd door De Munt in mei 1915. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 11 mei 1915 en terugontvangen in 
september 1962.  
a. Eerste gebruiksperiode van 12 mei 1915 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 7 augustus 1962 (24-uurs karakters). 
 
OUDENBOSCH 4  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1304 Vervaardigd door De Munt in juni 1915. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 28 juni 1915, afgekeurd in 
oktober 1957 en terugontvangen in februari 1958.  
a. Eerste gebruiksperiode van 29 juni 1915 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 15 januari 1958 (24-uurs karakters). 
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OUDENDIJK (NH) 
 

OUDENDIJK   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1305 Vervaardigd door De Munt in september 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 30 september 1907, terugontvangen 
in januari 1924 en vernietigd op 4 maart 1925. 
Gebruiksperiode van 1 oktober 1907 tot en met 15 december 1923. 
 

OUDENHOORN (ZH) 
 

OUDENHOORN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1306 Opgeleverd door De Munt in maart 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 april 1912 en is verloren gegaan 
bij de watersnoodramp in februari 1953.  
a. Eerste gebruiksperiode van 4 april 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 januari 1953 (24-uurs karakters). 
 

OUDERKERK AAN DE AMSTEL (NH) 
 

OUDERKERK A/D AMSTEL  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1307 Opgeleverd door De Munt in oktober 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd  toegezonden op 11 oktober 1910. 
a. Eerste gebruiksperiode van 12 oktober 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was eind 1979 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
 

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL (ZH) 
 

OUDERKERK A/D IJSSEL  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1308 Opgeleverd door De Munt in november 1912. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 november 1912 en 
terugontvangen op 14 augustus 1933 waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 30 november 1912 tot en met 31 juli 1933. 
 

OUDESCHOOT (FR) 
 

OUDESCHOOT   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1309 Vervaardigd door De Munt in maart 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 13 maart 1908 en vernietigd op 22 
augustus 1979.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 14 maart 1908 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 juli 1978 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

OUDESLUIS (NH) 
 

OUDESLUIS (N.H.)   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1310 Vervaardigd door De Munt in september 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 25 september 1909. 
Gebruiksperiode van 26 september 1909 tot en met 31 december 1924. 
 

OUDEWATER (ZH) 
 

OUDEWATER 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1311 Vervaardigd door De Munt in februari 1915. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 27 februari 1915. 
Gebruiksperiode van 28 februari 1915 tot januari 1923. 
 

OUDKARSPEL (NH) 
 

OUDKARSPEL   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1312 Opgeleverd door De Munt in februari 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 26 februari 1912, afgekeurd in mei 
1958 en terugontvangen in september 1958.  
a. Eerste gebruiksperiode van 27 februari 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met en met 14 augustus 1958 (24-uurs karakters). 
 

OUDORP (NH) 
 

OUDORP (N.H.) 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1313 Vervaardigd door De Munt in september 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers en 4-uurs karakters, werd toegezonden op 10 september 
1906, terugontvangen in oktober 1923 en vernietigd op 4 maart 1925. 
Gebruiksperiode van 11 september 1906 tot en met 15 oktober 1923. 
 

OUDSHOORN (ZH) 
 

OUDSHOORN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1314 Opgeleverd door De Munt in juli 1912. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 15 juli 1912, afgekeurd in februari 
1958 en terugontvangen in september 1958.  
a. Eerste gebruiksperiode van 16 juli 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 14 augustus 1958 (24-uurs karakters). 
 

OVERASSELT (GD) 
 

OVERASSELT   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1315 Vervaardigd door De Munt in juli 1909. 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 6 juli 1909. 
a.  Eerste gebruiksperiode vanaf 7 juli 1909 .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was in januari 1990 nog in gebruik (Romeinse 

maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 

OVERDINKEL (OV) 
 

OVERDINKEL   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1316 Vervaardigd door De Munt in juli 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 12 juli 1910 en terugontvangen op 12 
oktober 1927. Gebruiksperiode van 1 augustus 1910 tot en met 30 september 1927. 
 

OVERSCHIE (ZH) zie tevens Rotterdam bijpostkantoor 
 

OVERSCHIE 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1317 Vervaardigd door De Munt in februari 1915. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 27 februari 1915, terugontvangen op 
8 januari 1953 en vernietigd op 12 januari 1972. 
a. Eerste gebruiksperiode van 28 februari 1915 tot .. 1935 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1935 tot en met 31 augustus 1952 (24-uurs karakters). 
 
OVERSCHIE 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1318 Vervaardigd door De Munt in februari 1915. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 27 februari 1915, terugontvangen op 
8 januari 1953 en vernietigd op 12 januari 1972.  
a. Eerste gebruiksperiode van 28 februari 1915 tot .. 1935 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1935 tot en met 31 augustus 1952 (24-uurs karakters). 
 

OVERVEEN (NH) 
 

OVERVEEN 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1319 Vervaardigd door De Munt in mei 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 mei 1907. 
Gebruiksperiode van 22 mei 1907 tot en met 4 juli 1911. 
 
OVERVEEN 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1320 Opgeleverd door De Munt in juni 1911. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 4 juli 1911 en terugontvangen op 7 
maart 1952.  
a. Eerste gebruiksperiode van 5 juli 1911 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 4 februari 1952 (24-uurs karakters). 
 
OVERVEEN 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1321 Vervaardigd door De Munt in mei 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 mei 1907 en vernietigd op 4 maart 
1925. Waarschijnlijk is met de aantekening dat dit stempel terugontvangen zou zijn op 7 maart 1956, 
een vergissing gemaakt. Het langebalkstempel met Romeinse maandcijfers met volgnummer 2, 
verstrekt samen met nummer 1 op 4 juli 1911, is niet afgedrukt in het stempelboek. Dit stempel is op 7 
maart 1956 terugontvangen. Gebruiksperiode van 22 mei 1907 tot .. 1925. 
 
OVERVEEN 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1322 Opgeleverd door De Munt in mei 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 4 juli 1911. Een afdruk van dit 
stempel komt niet voor in het stempelboek van het Museum voor Communicatie. 
a. Eerste gebruiksperiode van 5 juli 1911 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met en met 1 maart 1952 (24-uurs karakters). 
 
OVERVEEN 3  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1323 Opgeleverd door De Munt op 23 juli 1910. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 juli 1910. 
a. Eerste gebruiksperiode van 10 juli 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was in mei 1983 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
 
OVERVEEN 4  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1324 Vervaardigd door De Munt in oktober 1910. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 13 oktober 1910 en terugontvangen 
op 7 maart 1952.  
a. Eerste gebruiksperiode van 14 oktober 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met begin maart 1952 (24-uurs karakters). 
 
OVERVEEN 5  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1325 Opgeleverd door De Munt in maart 1911. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 april 1911 en 
terugontvangen op 7 maart 1952.  
a. Eerste gebruiksperiode van 4 april 1911 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met begin maart 1952 (24-uurs karakters). 
 


