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RAALTE (OV) 
 

RAALTE 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1343 Vervaardigd door De Munt in juni 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 juni 1909 en vervangen in maart 
1936. 
Melding in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van februari 1935: De heer J. de Vries jr. 
zond ons de stempel RAALTE 1 met Arabische maandcijfers en 24-uur indeeling, namelijk 
10.10.34.13. Dit is voor zoover bekend, de eerste stempel Vellinga type 134 met nieuwe uur-indeeling. 
a. Eerste gebruiksperiode van 23 juni 1909 tot .. 1934 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1934 tot en met 30 maart 1936 (24-uurs karakters). 
 

RAAMSDONK (NB) zie ook RAAMSDONKSVEER 
 

RAAMSDONK 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1344 Vervaardigd door De Munt in maart 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 maart 1908 en terugontvangen op 
25 juni 1910 waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 22 maart 1908 tot en met 30 april 1910. 
 

RAAMSDONKSVEER (NB) 
 

RAAMSDONKS-VEER 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1345 Vervaardigd door De Munt in april 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 april 1910 en terugontvangen op 
25 juni 1910 waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 1 mei 1910 tot en met 14 juni 1910. 
 
RAAMSDONKSVEER 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1346 Opgeleverd door De Munt in juni 1910. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 14 juni 1910 en terugontvangen op 9 
augustus 1916. Gebruiksperiode van 15 juni 1910 tot en met 29 juli 1916. 
 
RAAMSDONKS-VEER 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1347 Opgeleverd door De Munt in februari 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 april 1910 en terugontvangen op 
25 juni 1910 waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 1 mei 1910 tot en met 14 juni 1910. 
 
RAAMSDONKSVEER 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1348 Opgeleverd door De Munt in juni 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 14 juni 1910 en terugontvangen op 9 
augustus 1916. Gebruiksperiode van 15 juni 1910 tot en met 29 juli 1916. 
 

RANSDORP (NH) 
 

RANSDORP   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1349 Vervaardigd door De Munt in november 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 25 november 1908, terugontvangen 
op 27 februari 1924 en vernietigd op 4 maart 1925. 
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Gebruiksperiode van 26 november 1908 tot en met 31 januari 1924. 
 

RAVENSTEIN (NB) 
 

RAVENSTEIN 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1350 Vervaardigd door De Munt in december 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 januari 1909. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 3 januari 1909 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was na eind 1979 nog in gebruik (Romeinse 

maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 

RAVENSWAAIJ (GD) later RAVENSWAAY 
 

RAVENSWAAIJ   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1351 Opgeleverd door De Munt op 9 juni 1914. 
 

 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 12 juni 1914 en terugontvangen op 
23 juni 1925. Het stempel werd opnieuw toegezonden in december 1926. Het werd afgekeurd op 13 
november 1962. 
a. Eerste gebruiksperiode van 13 juni 1914 tot en met 15 juni 1925 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van december 1926 tot .. (12-uurs karakters). 
c. Derde gebruiksperiode van .. tot en met 17 mei 1963 (24-uurs karakters). 
 

REEK (NB) 
 

REEK   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1352 Vervaardigd door De Munt in december 1911. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 12 december 1911 en 
terugontvangen op 19 november 1920 waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 13 december 1911 tot en met 12 november 1920. 
 

REEUWIJK (ZH) 
 

REEUWIJK   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1353 Vervaardigd door De Munt in oktober 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 26 oktober 1911 en terugontvangen 
op 8 augustus 1950.  
a. Eerste gebruiksperiode van 27 oktober 1911 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 27 juli 1950 (24-uurs karakters). 
 
REEUWIJK (ZUID-HOLL.)  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1354 Vervaardigd door De Munt in mei 1915. 
 

  
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 11 mei 1915 en terugontvangen op 2 
juni 1950. In het jaar 1947 werd in plaats van het jaartal 47 abusievelijk 74 opgenomen. 
a. Eerste gebruiksperiode van 12 mei 1915 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 mei 1950 (24-uurs karakters). 
 

REIJEN (NB) later RIJEN 
 

REIJEN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1355 Opgeleverd door De Munt in september 1910. 
 



 5  

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 5 september 1910. 
a. Eerste gebruiksperiode van 6 september 1910 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 24 juli 1964 (24-uurs karakters). 
 

KAMP BIJ REIJEN en LEGERPLAATS BIJ REIJEN 
 

KAMP BIJ REIJEN  (12-uurs karakters) 
 

LBBK 0166 Opgeleverd door De Munt in augustus 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 11 september 1911 en 
terugontvangen op 30 mei 1914. Gebruiksperiode van 12 september 1911 tot en met 29 mei 1914. 
 
LEGERPLAATS BIJ REIJEN. 1  (12-uurs karakters) 
 

LBBK 0167 Opgeleverd door De Munt in mei 1914. 
 

 
 

het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 mei 1914 en terugontvangen in 
1926. Het stempel werd vernietigd op 25 februari 1936. 
Gebruiksperiode van 3 juni 1914 tot 1926. 
 
LEGERPLAATS BIJ REIJEN. 2 
 

LBBK 0168 Opgeleverd door De Munt in mei 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 mei 1914 en terugontvangen in 
1926. Het stempel werd vernietigd op 25 februari 1936. 
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Gebruiksperiode van 3 juni 1914 tot 1926 
 

REKKEN (GD) 
 

REKKEN (GELDERL.)  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1356 Vervaardigd door De Munt in januari 1915. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 21 januari 1915 en terugontvangen 
op 26 juli 1927. Gebruiksperiode van 1 februari 1915 tot en met 30 juni 1927. 
 

RENKUM (GD) 
 

RENKUM 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1357 Vervaardigd door De Munt in oktober 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 6 november 1906, afgekeurd op 23 
september 1965 en vernietigd op 26 maart 1966. 
a. Eerste gebruiksperiode van 7 november 1906 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met maart 1966 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 
RENKUM 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1358 Vervaardigd door fa. Posthumus in februari 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 februari 1907, afgekeurd op 23 
september 1965 en vernietigd op 23 augustus 1966.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 12 februari 1907 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 21 juni 1966 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

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

LBPK 1359 Vervaardigd door fa. Posthumus in februari 1907. 
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Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 februari 1907 en 
terugontvangen in augustus 1956.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 12 februari 1907 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 5 mei 1956 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 
RENKUM 4  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1360 Vervaardigd door fa. Posthumus in februari 1907. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 februari 1907 
a.  Eerste gebruiksperiode van 12 februari 1907 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. tot en met oktober 1955 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 
RENKUM 5  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1361 Vervaardigd door fa. Posthumus in februari 1907. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 februari 1907 en 
terugontvangen in oktober 1955.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 12 februari 1907 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en was op 23 juli 1966 nog in gebruik (Romeinse 

maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 

REUVER (LB) 
 

REUVER   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1362 Opgeleverd door De Munt op 11 maart 1914. 
 



 8  

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 14 maart 1914 en terugontvangen op 
8 december 1948. 

 
 

a. Eerste gebruiksperiode van 15 maart 1914 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met december 1948 (24-uurs karakters). 
 

REUZEL (NB) gewijzigd in REUSEL 
 

REUZEL   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1363 Opgeleverd door De Munt in november 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers. werd toegezonden op 23 november 1912 en 
terugontvangen op 17 juni 1916 waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 24 november 1912 tot en met 9 mei 1916. 
 

RHENEN (UT) 
 

RHENEN 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1364 Vervaardigd door De Munt in april 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 30 april 1908 en terugontvangen op 
28 februari 1920 waarna het stempel is vernietigd.  
Gebruiksperiode van 1 mei 1908 tot en met 9 februari 1920. 
 
RHENEN 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1365 Vervaardigd door De Munt in februari 1909. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 19 februari 1909 en terugontvangen 
op 28 februari 1920 waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 20 februari 1909 tot en met 9 februari 1920. 
 

RHOON (ZH) 
 

RHOON (ZUID-HOLL.)  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1366 Vervaardigd door De Munt in mei 1915. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 11 mei 1915. 
a. Eerste gebruiksperiode van 12 mei 1915 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was eind 1979 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
 

RIDDERKERK (ZH) 
 

RIDDERKERK   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1367 Vervaardigd door De Munt in juni 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 12 juni 1914, afgekeurd in september 
1954 en terugontvangen op 22 januari 1955.  
a. Eerste gebruiksperiode van 13 juni 1914 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 30 december 1954 (24-uurs karakters). 
 

RIEL (NB) 
 

RIEL   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1368 Opgeleverd door De Munt in mei 1911. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 mei 1911 en terugontvangen op 5 
mei 1925. Het stempel werd opnieuw verzonden op 14 december 1926. 
a. Eerste gebruiksperiode van 1 juni 1911 tot en met 15 maart 1925 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van 15 december 1926 tot .. (12-uurs karakters). 
c. Derde gebruiksperiode vanaf .. en was in januari 1988 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
 

RIJK (NH) 
 

RIJK (HAARLEMMERMEER)  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1369 Opgeleverd door De Munt in juli 1912. 
 

 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 juli 1912 en terugontvangen in 
juni 1926. Het stempel werd opnieuw verzonden op 17 december 1926 en terugontvangen in januari 
1959. 
a. Eerste gebruiksperiode van 1 augustus 1912 tot en met 31 mei 1926 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van 18 december 1926 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
c. Derde gebruiksperiode van .. 1939 tot en met januari 1959 (24-uurs karakters). 
 

RIJKEVOORT (NB) 
 

RIJKEVOORT (NOORD-BRAB.)  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1370 Vervaardigd door De Munt in februari 1915. 
  Omgezet in een plattelandspostagentschap met ingang van 1 december 1971. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 25 februari 1915. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 26 februari 1915 tot .. 1939 (12-uurs karakters) (hulppostkantoor). 
b.  Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 tot en met 30 november 1971 (24-uurs karakters) 

(hulppostkantoor). 
c.  Derde gebruiksperiode vanaf 1 december 1971 en was in oktober 1989 nog in gebruik 

(postagentschap). 
 

RIJNSBURG (ZH) 
 

RIJNSBURG   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1371 Opgeleverd door De Munt in januari 1913. 
 

 

 
 

Fantasiestempel, gebaseerd op langebalkstempel 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 januari 1913 en terugontvangen 
op 7 oktober 1948. Het stempel werd vervangen door een exemplaar met volgnummer 2. 
a. Eerste gebruiksperiode van 30 januari 1913 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 29 september 1948 (24-uurs karakters). 
 

RIJSBERGEN (NB) 
 

RIJSBERGEN (NOORD-BRAB.)  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1372 Vervaardigd door De Munt in februari 1915. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 maart 1915, afgekeurd in mei 1954 
en terugontvangen in mei 1955.  
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a. Eerste gebruiksperiode van 4 maart 1915 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 5 augustus 1954 (24-uurs karakters). 
 

RIJSOORD (ZH) 
 

RIJSOORD (ZUID.HOLL.)  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1373 Vervaardigd door De Munt in februari 1915. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 maart 1915. 
a. Eerste gebruiksperiode van 4 maart 1915 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 14 juni 1940 (24-uurs karakters). 
 

RIJSSEN (OV) 
 

RIJSSEN 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1374 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 vanaf .. 1939 en was eind 1979 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
 
RIJSSEN 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1375 Opgeleverd door De Munt in augustus 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 12 augustus 1913. 
a. Eerste gebruiksperiode van 13 augustus 1913 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 14 augustus 1943 (24-uurs karakters). 
 

RIJSWIJK (NB) 
 

RIJSWIJK (N.B.)   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1376 Vervaardigd door De Munt in september 1908. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 september 1908 en 
terugontvangen in september 1926, waarbij het stempel in reserve werd gehouden. Het stempel werd 
opnieuw toegezonden op 23 april 1928. Op 24 maart 1965 werd het stempel afgekeurd waarna het 
werd vernietigd op 12 juli 1965, nadat het nieuwe stempel was verstrekt. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 23 september 1908 tot en met 16 augustus 1926 (Arabische 

maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van 24 april 1928 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
c.  Derde gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 mei 1965 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

RIJSWIJK (ZH) 
 

RIJSWIJK (Z.H.) 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1377 Vervaardigd door De Munt in oktober 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 13 oktober 1910 en terugontvangen 
op 27 maart 1917. Gebruiksperiode van 14 oktober 1910 tot en met 22 maart 1917. 
 
RIJSWIJK (Z.H.) 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1378 Opgeleverd door De Munt in april 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 21 april 1911 en terugontvangen op 
27 maart 1917. Gebruiksperiode van 22 april 1911 tot en met 22 maart 1917. 
 
RIJSWIJK (Z.H.) 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1379 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 
27 maart 1917. Gebruiksperiode van 22 april 1911 tot en met 22 maart 1917. 
 

RILLAND (ZL) 
 

RILLAND   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1380 Opgeleverd door De Munt in september 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 5 september 1910. 
Gebruiksperiode van 6 september 1910 tot en met 24 juni 1929. 
 

ROCKANJE (ZH) 
 

ROCKANJE   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1381 Vervaardigd door De Munt in augustus 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 september 1907, afgekeurd op 30 
juni 1965 en vernietigd op 9 november 1966.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 3 september 1907 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 22 september 1965 (Romeinse maandcijfers, 24-

uurs karakters). 
 

ROELOFARENDSVEEN (ZH) 
 

ROELOF-ARENDSVEEN 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1382 Vervaardigd door De Munt in november 1909. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 15 november 1909 en 
terugontvangen op 3 januari 1918.  
Gebruiksperiode van 16 november 1909 tot en met 22 december 1917. 
 
ROELOFARENDS-VEEN 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1383 Opgeleverd door De Munt op 10 augustus 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 september 1914 en 
terugontvangen op 3 januari 1918. Gebruiksperiode van 1 oktober 1914 tot en met 22 december 1917. 
 

ROERMOND (LB) 
 

ROERMOND 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1384A Vervaardigd door fa. Posthumus in maart 1907. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 20 maart 1907 en 
terugontvangen op 13 oktober 1910.  
Gebruiksperiode van 21 maart 1907 tot en met 25 september 1909. 
 
ROERMOND 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1384B Opgeleverd door De Munt in september 1909. 
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Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 25 september 1909 en 
terugontvangen op 17 augustus 1936.  
Gebruiksperiode van 26 september 1909 tot en met 16 augustus 1936. 
 
ROERMOND 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1385 Vervaardigd door fa. Posthumus in april 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 april 1907. 
a. Eerste gebruiksperiode van 12 april 1907 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot tenminste in 1948 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 
karakters). 
 
ROERMOND 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1386 Vervaardigd door De Munt in mei 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 mei 1907 en terugontvangen op 
17 november 1937 waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 22 mei 1907 tot .. 
 
ROERMOND 4  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1387 Vervaardigd door De Munt in november 1908. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 25 november 1908. 
Gebruiksperiode van 26 november 1908 tot en met 11 mei 1915. 
 
ROERMOND 4  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1388 Opgeleverd door De Munt in mei 1915. 
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Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 11 mei 1915 en 
terugontvangen in augustus 1924. Gebruiksperiode van 12 mei 1915 tot en met 13 augustus 1924. 
 
ROERMOND 5  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1389 Vervaardigd door De Munt in oktober 1910. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 4 oktober 1910 en 
terugontvangen op 18 augustus 1916, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 5 oktober 1910 tot en met 27 juli 1916. 
 
ROERMOND 6  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1390 Opgeleverd door De Munt in augustus 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 14 augustus 1911 en terugontvangen 
op 15 augustus 1916 waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 15 augustus 1911 tot en met 27 juli 1916. 
 

ROGGEL (LB) 
 

ROGGEL   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1391 Opgeleverd door De Munt in januari 1913. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 januari 1912 en terugontvangen in 
februari 1961. 
a. Eerste gebruiksperiode van 30 januari 1912 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met januari/februari 1961 (24-uurs karakters). 
 

ROORDAHUIZUM (FR) 
 

ROORDAHUIZUM   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1392 Opgeleverd door De Munt in juni 1913. 
  Omgezet in een plattelandspostagentschap met ingang van 1 september 1966. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 juni 1913, afgekeurd op 17 april 
1967 en vernietigd op 10 november 1967.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 10 juni 1913 tot .. (12-uurs karakters) (hulppostkantoor). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 31 augustus 1966 (24-uurs karakters) (hulppostkantoor). 
c.  Derde gebruiksperiode van 1 september 1966 tot en met 20 juli 1967 (24-uurs karakters) 

(plattelandspostagentschap). 
 

ROOSENDAAL (NB) 
ROOSENDAAL 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1393 Vervaardigd door fa. Posthumus in februari 1907. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 februari 1907 en 
terugontvangen in januari 1925. Gebruiksperiode van 12 februari 1907 tot en met 31 december 1924. 
 
ROOSENDAAL 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1394 Vervaardigd door fa. Posthumus in mei 1907. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 17 mei 1907. 
Gebruiksperiode van 18 mei 1907 tot en met 21 april 1911. 
 
ROOSENDAAL 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1395 Opgeleverd door De Munt in april 1911. 
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Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 21 april 1911 en 
terugontvangen op 30 augustus 1917 waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 22 april 1911 tot en met 2 februari 1917. 
 
ROOSENDAAL 3  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1396 Vervaardigd door De Munt in februari 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 25 februari 1907 en terugontvangen 
op 4 januari 1949.  
a. Eerste gebruiksperiode van 26 februari 1907 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en was op 22 maart 1954 nog in gebruik (Romeinse 
maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 
ROOSENDAAL 4  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1397 Vervaardigd door De Munt in februari 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 25 februari 1907 en terugontvangen 
in januari 1925. Gebruiksperiode van 26 februari 1907 tot en met 31 december 1924. 
 
ROOSENDAAL 5  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1398 Vervaardigd door De Munt in februari 1907. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 25 februari 1907 en afgekeurd op 10 
december 1959.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 26 februari 1907 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 12 april 1960 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 
ROOSENDAAL 6  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1399 Opgeleverd door De Munt in april 1911. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 21 april 1911, afgekeurd op 22 
maart 1963 en terugontvangen op 25 oktober 1963.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 22 april 1911 tot .. (12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. tot .. (zonder uurkarakters). 
c.  Derde gebruiksperiode van.. tot en met 3 oktober 1963 (24-uurs karakters). 
 
ROOSENDAAL 7  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1400 Vervaardigd door De Munt in februari 1915. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 27 februari 1915, afgekeurd in 
oktober 1957 en terugontvangen in februari 1958. 
a. Eerste gebruiksperiode van 28 februari 1915 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot .. (zonder uurkarakters). 
c. Derde gebruiksperiode van .. tot en met 15 januari 1958 (24-uurs karakters). 
 

Stationspostkantoor (expeditiekantoor en inklaring) 
 

ROOSENDAAL STATION 1  (12-uurs karakters) 
 

LBST 0056 Vervaardigd door De Munt in november 1907. 
 

 
 

Het stempel,  met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 3 december 1907 en 
terugontvangen op 13 maart 1920 waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 4 december 1907 tot en met 9 maart 1920. 
 
ROOSENDAAL  STATION 2  (12-uurs karakters) 
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LBST 0057 Vervaardigd door De Munt in november 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 3 december 1907 en terugontvangen 
op 31 maart 1917 waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 4 december 1907 tot en met 28 maart 1917. 
 

ROOSTEREN (LB) 
 

ROOSTEREN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1401 Opgeleverd door De Munt in februari 1913. 
 

 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 februari 1913. 
a. Eerste gebruiksperiode vanaf 21 februari 1913 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode vanaf .. en was in juli 1991 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
 

ROSMALEN (NB) 
 

ROSMALEN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1402 Vervaardigd door De Munt in november 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 15 november 1909, afgekeurd op 27 
augustus 1963 en terugontvangen op 24 maart 1964. Het stempel werd vervangen door een 
exemplaar met volgnummer 2.  
a. Eerste gebruiksperiode van 16 november 1909 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 11 maart 1964 (24-uurs karakters). 
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ROSSUM (GD) 
 

ROSSUM 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1403 Vervaardigd door fa. Posthumus in februari 1907. 
 

  
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 februari 1907 en terugontvangen 
op 30 maart 1915. Gebruiksperiode van 12 februari 1907 tot en met 30 september 1914. 
 
ROSSUM (GDD.)  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1404 Opgeleverd door De Munt op 10 augustus 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 september 1914, afgekeurd op 16 
december 1963 en terugontvangen op 9 oktober 1964 waarna het stempel werd vernietigd. 
a. Eerste gebruiksperiode van 1 oktober 1914 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot oktober 1964 (24-uurs karakters). 
 

ROSSUM (OV) 
 

ROSSUM (OV.)  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1405 Opgeleverd door De Munt in december 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 december 1910 en terugontvangen 
in juli 1923. Het stempel werd vernietigd op 4 maart 1925. 
Gebruiksperiode van 16 december 1910 tot en met 30 juni 1923. 
 

ROSWINKEL (DR) 
 

ROSWINKEL   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1406 Opgeleverd door De Munt in september 1913. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 15 september 1913, afgekeurd in 
augustus 1955 en terugontvangen in januari 1956. 
a. Eerste gebruiksperiode van 16 september 1913 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 12 oktober 1955 (24-uurs karakters). 
 

ROTTERDAM zie hfdst 17 

 

ROUVEEN (OV) 
 

ROUVEEN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1485 Vervaardigd door De Munt in juli 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 29 juli 1907 en terugontvangen op 4 
maart 1952.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 30 juli 1907 tot tenminste 8 mei 1930 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van tenminste december 1942 tot en met 18 februari 1952 (Romeinse 

maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 

ROZENBURG (ZH) 
 

ROZENBURG   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1486 Opgeleverd door De Munt in maart 1912. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 april 1912, afgekeurd op 13 
december 1967 en vernietigd op 5 april 1968.  
a. Eerste gebruiksperiode van 4 april 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met maart 1968 (24-uurs karakters). 
 

ROZENDAAL (GD) 
 

ROZENDAAL (GDD)   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1487 Opgeleverd door De Munt op 1 juni 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 juni 1908 en terugontvangen in 
oktober 1923. Gebruiksperiode van 3 juni 1908 tot en met 30 september 1923. 
 

RUURLO (GD) 
 

RUURLO   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1488 Vervaardigd door De Munt in april 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 28 april 1908, afgekeurd in juli 1957 
en terugontvangen in februari 1958. Het stempel werd vervangen door een exemplaar met 
volgnummer 2.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 29 april 1908 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 13 januari 1958 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 


