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SITTARD (LB) 
 

SITTARD 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1556 Vervaardigd door De Munt in augustus 1908. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 september 1908 en 
terugontvangen op 12 juni 1913. Gebruiksperiode van 3 september 1908 tot en met 9 juni 1913. 
 
SITTARD 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1557 Opgeleverd door De Munt in juni 1913. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 juni 1913 en terugontvangen 
op 15 mei 1916, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 10 juni 1913 tot en met 8 mei 1916. 
 
SITTARD 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1558A Opgeleverd door De Munt in januari 1911. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 1 februari 1911 en 
terugontvangen op 12 juni 1913, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 2 februari 1911 tot en met 10 april 1913. 
 
SITTARD 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1558B Opgeleverd door De Munt in april 1913. 
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Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 10 april 1913 en 
terugontvangen op 15 mei 1916, waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 11 april 1913 tot en met 8 mei 1916. 
 
SITTARD 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1559 Opgeleverd door De Munt in juni 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 juni 1913 en terugontvangen op 26 
oktober 1938. Gebruiksperiode van 10 juni 1913 tot oktober 1938. 
 

SLAGHAREN (OV) 
 

SLAGHAREN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1560 Vervaardigd door De Munt in augustus 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 15 augustus 1907, afgekeurd in 
februari 1957 en terugontvangen in augustus 1957. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 16 augustus 1907 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 23 juli 1957 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

SLEEN (DR) 
 

SLEEN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1561 Vervaardigd door De Munt in augustus 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 24 augustus 1908. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 25 augustus 1908 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

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

24-uurs karakters). 
 

SLEEUWIJK (NB) 
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SLEEUWIJK   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1562 Vervaardigd door De Munt in februari 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 19 februari 1909 en terugontvangen 
in juni 1956.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 20 februari 1909 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 2 maart 1956 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

SLIEDRECHT (ZH) 
 

SLIEDRECHT 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1563 Opgeleverd door De Munt in maart 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 april 1912 en terugontvangen op 
20 april 1934, waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 4 april 1912 tot en met 19 april 1934. 
 
SLIEDRECHT 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1564 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 26 mei 1939. 
 

SLIJK-EWIJK (GD) 
 

SLIJK-EWIJK   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1565 Vervaardigd door De Munt in juni 1907. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 17 juni 1907, terugontvangen op 27 
januari 1925 en vernietigd op 25 maart 1925.  
Gebruiksperiode van 18 juni 1907 tot en met 16 december 1924. 
 

SLIKKERVEER (ZH) 
 

SLIKKERVEER   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1566 Opgeleverd door De Munt in april 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 10 april 1913. 
a. Eerste gebruiksperiode van 11 april 1913 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 18 december 1963 (24-uurs karakters).  
 

SLOTEN (FR) 
 

SLOTEN (FR.)   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1567 Opgeleverd door De Munt in januari 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 februari 1912 en terugontvangen 
op 9 april 1936, waarna het stempel werd vernietigd. 
a. Eerste gebruiksperiode van 4 februari 1912 tot en met 30 november 1934 (hulppostkantoor). 
b. Tweede gebruiksperiode van 1 december 1934 tot en met 30 maart 1936 (poststation). 
 

SLOTEN (NH) zie ook AMSTERDAM-SLOTEN 
 

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

LBPK 1568 Opgeleverd door De Munt op 5 februari 1914. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 februari 1914 en terugontvangen 
op 9 oktober 1948.  
a. Eerste gebruiksperiode van 10 februari 1914 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 29 september 1948 (24-uurs karakters). 
 

SLOTERDIJK (NH) 
 

SLOTERDIJK 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1569 Vervaardigd door De Munt in mei 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 mei 1907, terugontvangen in 
december 1924 en vernietigd op 25 maart 1925. De (gevlekte) afdruk van het stempel is aangebracht 
op een stukje grauw papier en in het stempelboek geplakt. 
Gebruiksperiode van 22 mei 1907 tot en met 15 december 1924. 
 
SLOTERDIJK 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1570 Opgeleverd door De Munt in september 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 5 september 1910, terugontvangen 
in december 1924 en vernietigd op 27 maart 1925. 
Gebruiksperiode van 6 september 1910 tot en met 15 december 1924. 
 
SLOTERDIJK 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1571 Opgeleverd door De Munt in februari 1915. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 27 februari 1915, terugontvangen in 
december 1924 en vernietigd op 25 maart 1925. 
Gebruiksperiode van 28 februari 1915 tot en met 15 december 1924. 
 

SLUISKIL (ZL) 
 

SLUISKIL   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1572 Vervaardigd door De Munt in januari 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 3 februari 1909, afgekeurd in juni 
1958 en terugontvangen in januari 1959.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 4 februari 1909 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 13 oktober 1958 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

SMILDE (DR) 
 

SMILDE 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1573 Vervaardigd door De Munt in oktober 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 12 oktober 1907 en terugontvangen 
in maart 1928. Gebruiksperiode van 13 oktober 1907 tot maart 1928. 
 
SMILDE 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1574 Opgeleverd door De Munt in april 1910. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 19 april 1910 en terugontvangen op 
15 juni 1954.  
a. Eerste gebruiksperiode van 20 april 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 5 juni 1954 (24-uurs karakters). 
 

SNEEK (FR) 
 

SNEEK 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1575 Vervaardigd door fa. Posthumus in april 1907. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 17 april 1907 en 
terugontvangen op 24 september 1915. Gebruiksperiode van 18 april 1907 tot en met 23 september 
1915. 
 
SNEEK 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1576 Vervaardigd door De Munt in juli 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 23 juli 1907 en terugontvangen op 6 
december 1951.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 24 juli 1907 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 24 oktober 1951 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 
SNEEK 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1577 Vervaardigd door De Munt in augustus 1908. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 september 1908 en 
terugontvangen op 9 januari 1920. Gebruiksperiode van 3 september 1908 tot en met 8 januari 1920. 
 
SNEEK 4  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1578 Opgeleverd door De Munt in maart 1912. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 april 1912 en terugontvangen in 
oktober 1953.  
a. Eerste gebruiksperiode van 4 april 1912 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 30 juli 1953 (24-uurs karakters). 
 
SNEEK 5  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1579 Opgeleverd door De Munt op 5 februari 1914. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 februari 1914, afgekeurd op 
26 april 1967 en vernietigd op 2 augustus 1967. 
a. Eerste gebruiksperiode van 10 februari 1914 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 23 juni 1967 (24-uurs karakters). 
 

SOERENDONK (NB) 
 

SOERENDONK   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1580 Opgeleverd door De Munt in mei 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 13 mei 1911 en terugontvangen op 9 
april 1925. Het stempel werd vernietigd op 25 februari 1936. 
Gebruiksperiode van 14 mei 1911 tot april 1925. 
 

SOEST (UT) 
 

SOEST 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1581 Vervaardigd door De Munt in maart 1907. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 6 april 1907 en terugontvangen in 
januari 1927. Gebruiksperiode van 7 april 1907 tot en met en met 6 januari 1927. 
 
SOEST 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1582 Vervaardigd door De Munt in maart 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 6 april 1907 en terugontvangen op 27 
augustus 1929, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 7 april 1907 tot en met 17 augustus 1929. 
 
SOEST 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1583 Opgeleverd door De Munt in april 1913. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 17 april 1913 en 
terugontvangen in oktober 1924. Gebruiksperiode van 18 april 1913 tot en met 18 oktober 1924. 
 

SOESTDIJK 
 

Bijpostkantoor van SOEST 
 

SOESTDIJK   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBBK 0218 Vervaardigd door De Munt in augustus 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, was besteld in juli 1908. Het stempel werd terugontvangen 
op 4 november 1927 en in reserve genomen. 
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Een heel vroege afstempeling op een Koninklijk Huis-brief dateert van 6 augustus 1908. Met dank aan 

Jeffrey Groeneveld. 
 

 
 

Het bijkantoor werd, aldus de aantekening op de bladzijde van het stempelboek, heropend op 12 mei 
1929 vandaar dat op 8 mei 1929 het stempel opnieuw werd toegezonden. Het stempel werd 
terugontvangen op 5 november 1929 en opnieuw in reserve genomen. De Arabische maandcijfers 
werden in 1939 vervangen door Romeinse maandcijfers. 
Voor de derde maal werd het stempel toegezonden, nu op 22 april 1930 omdat het kantoor werd 
heropend op 22 mei 1930. Het stempel bleef nu in gebruik tot het werd afgekeurd op 18 september 
1967. Het stempel werd vernietigd op 11 december 1967. Een nieuw cilinderbalkstempel type 
Braungardt werd verstrekt op 2 november 1967. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 24 augustus 1908 tot eind 1918 (12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van 16 juli 1919 tot en met 7 oktober 1919 (12-uurs karakters). 
c.  Derde gebruiksperiode van 28 mei 1923 tot en met 30 augustus 1923 (12-uurs karakters). 
d.  Vierde gebruiksperiode van 1 juni 1924 tot en met 24 september 1924 (12-uurs karakters). 
e.  Vijfde gebruiksperiode van 26 mei 1925 tot en met 9 oktober 1925 (12-uurs karakters). 
f.   Zesde gebruiksperiode van 18 mei 1926 tot en met 22 september 1926 (12-uurs karakters). 
g.  Zevende gebruiksperiode van 11 mei 1927 tot en met 29 september 1927 (12-uurs karakters). 
h.  Achtste gebruiksperiode van 16 mei 1928 tot en met 27 september 1928 (12-uurs karakters). 
i.   Negende gebruiksperiode van 12 mei 1929 tot en met 30 september 1929 (12-uurs karakters). 
j.   Tiende gebruiksperiode van 22 mei 1930 tot en met 30 september 1930 (12-uurs karakters). 
k.  Elfde gebruiksperiode van mei 1931 tot en met 25 september 1931 (12-uurs karakters). 
l.  Twaalfde gebruiksperiode van 17 mei 1932 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
 

 
 

m. Dertiende gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 2 november 1967 (24-uurs karakters en 
Romeinse maandkarakters). 

 

SOESTERBERG (UT) 
 

SOESTERBERG 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1584 Vervaardigd door fa. Posthumus in november 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 17 november 1906 en 
terugontvangen in oktober 1928. Gebruiksperiode van 18 november 1906 tot en met 24 oktober 1928. 
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SOMEREN (NB) 
 

SOMEREN   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1585 Opgeleverd door De Munt in augustus 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 14 augustus 1911. 
Gebruiksperiode van 15 augustus 1911 en was op 7 juni 1929 nog in gebruik. 
 

SOMMELSDIJK (ZH) 
 

SOMMELSDIJK 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1586 Opgeleverd door De Munt in december 1909. 
  Stempel in gebruik door postagent vanaf 1 november 1928. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 17 december 1909. 
a. Eerste gebruiksperiode van 18 december 1909 tot en met 30 oktober 1928 (hulppostkantoor).  
b. Tweede gebruiksperiode van 1 november 1928 tot en met 15 mei 1940 (postagentschap). 
 
SOMMELSDIJK 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1587 Opgeleverd door De Munt in december 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 17 december 1909, terugontvangen 
op 6 oktober 1922 en vernietigd op 4 maart 1925. Het stempel verviel in verband met de degradatie 
van het postkantoor tot hulppostkantoor. 
Gebruiksperiode van 18 december 1909 tot en met 30 september 1922. 
 

SON (NB) 
 

SON   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1588 Opgeleverd door De Munt in april 1913. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 10 april 1913. 
Gebruiksperiode van 11 april 1913 en was op 14 augustus 1923 nog in gebruik. 
 

SPAKENBURG (UT) 
 

SPAKENBURG   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1589 Opgeleverd door De Munt in april 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 april 1914. 
a. Eerste gebruiksperiode van 1 juni 1914 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 27 mei 1947 (24-uurs karakters). 
 

SPANBROEK (NH) 
 

SPANBROEK   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1590 Vervaardigd door De Munt in september 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 16 september 1907. 
Gebruiksperiode van 17 september 1907 en was 25 oktober 1920 nog in gebruik. 
 

SPEKHOLZERHEIDE (LB) 
 

SPEKHOLZERHEIDE   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1591 Opgeleverd door De Munt in december 1911. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 12 december 1911 en 
terugontvangen op 5 februari 1935. Gebruiksperiode van 13 december 1911 tot en met 10 januari 
1935. 
 

SPIJK (GD) 
 

SPIJK (GDD.)   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1592 Vervaardigd door De Munt in september 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 28 september 1908. Volgens een 
aantekening in het stempelboek is het stempel terugontvangen op 14 november 1924 en vernietigd op 
25 maart 1925. Het hulppostkantoor werd op 1 november 1924 omgezet in een poststation.  
Het stempel blijkt niet vernietigd maar later opnieuw verstrekt te zijn. Het stempel is in de tweede helft 
van 1939 voorzien van nieuwe karakters en wederom in gebruik genomen. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 29 september 1908 tot en met 31 oktober 1924 (Arabische 

maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot 1939 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Derde gebruiksperiode van .. 1939 en was op 1 november 1946 nog in gebruik (Romeinse 

maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 

SPIJK (GN) 
SPIJK (GN.)   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1593 Vervaardigd door De Munt in september 1908. 
 

  
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 28 september 1908 en 
terugontvangen op 16 januari 1950.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 29 september 1908 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 4 januari 1950 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

SPIJKENISSE (ZH) 
 

SPIJKENISSE   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1594 Opgeleverd door De Munt in februari 1913. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 februari 1913, afgekeurd op 30 
juni 1965 en terugontvangen op 19 november 1965. Het stempel werd vervangen door een exemplaar 
met volgnummer 3.  
a. Eerste gebruiksperiode van 21 februari 1913 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 21 oktober 1965 (24-uurs karakters). 
 

SPRANG (NB) 
 

SPRANG   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1595 Opgeleverd door De Munt in april 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 10 april 1913, afgekeurd op 12 
november 1963 en vernietigd op 5 oktober 1964.  
a. Eerste gebruiksperiode van 11 april 1913 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 10 juli 1964 (24-uurs karakters). 
 

SPRUNDEL (NB) 
 

SPRUNDEL 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1596 Vervaardigd door De Munt in februari 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 februari 1907. In het stempelboek 
van 1905 is géén afdruk van het stempel aangebracht. Het stempel werd rechtstreeks door De Munt 
naar het hulppostkantoor Sprundel gezonden.  
Gebruiksperiode van 16 februari 1907 tot en met 31 juli 1925. 
 

STAD AAN ’T HARINGVLIET (ZH) 
 

STAD AAN ’t HARINGVLIET  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1597 Opgeleverd door De Munt op 20 april 1910. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, was besteld in maart 1910, werd toegezonden op 27 mei 
1910 en terugontvangen op 8 januari 1918.  
Gebruiksperiode van 28 mei 1910 tot en met 28 december 1917. 
 

STADSKANAAL (GN) 
 

STADSKANAAL 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1598 Vervaardigd door fa. Posthumus in november 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 17 november 1906. 
Gebruiksperiode van 18 november 1906 tot en met 16 december 1931. 
 
STADSKANAAL 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1599 Vervaardigd door De Munt in november 1908. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 november 1908. 
Gebruiksperiode van 11 november 1908 tot en met 5 juli 1923. 
 
STADSKANAAL 3  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1600 Opgeleverd door De Munt op 5 februari 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 februari 1914. 
a. Eerste gebruiksperiode van 10 februari 1914 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode vanaf .. en was eind 1979 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
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STADSKANAAL     Afdraai (huidige Ceresweg) 
 

STADSKANAAL AFDRAAI 
 

 
 

Afgekeurd stempel 
 

Het eerste stempel werd door De Munt opgeleverd in juni 1912 maar afgekeurd vanwege het 
ontbreken van de haakjes bij het woord AFDRAAI. Het afgekeurde stempel werd naar De Munt 
teruggezonden op 30 oktober 1912. In juli 1912 later werd het correcte stempel opgeleverd. 
 
STADSKANAAL (AFDRAAI)  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1601 Opgeleverd door De Munt in juli 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 22 juli 1912, afgekeurd in september 
1957 en terugontvangen in februari 1958. 
a. Eerste gebruiksperiode van 23 juli 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 15 januari 1958 (24-uurs karakters). 
 

STADSKANAAL Pekelderweg (GN) (voorheen Bonnermond) 
 

STADSKANAAL- PEKELDERWEG (Gn.)  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1602 Vervaardigd door De Munt in juni 1915. 
 Stempel gebruikt door postagentschap vanaf 1 november 1931 tot en met 14 

december 1946. 
  Stempel gebruikt door hulpkantoor en later poststation vanaf 15 december 1946. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 28 juni 1915 en vernietigd op 13 april 
1978.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 29 juni 1915 tot en met 31 oktober 1931 (12-uurs karakters) 

(hulppostkantoor). 
b.  Tweede gebruiksperiode van 1 november 1931 tot .. 1939 (12-uurs karakters) (postagentschap). 
c.  Derde gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 14 december 1946 (24-uurs karakters) 

(postagentschap). 
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d.  Vierde gebruiksperiode van 15 december 1946 tot en met 31 mei 1962 (24-uurs karakters) 
(hulppostkantoor). 

e.  Vijfde gebruiksperiode van 1 juni 1962 tot en met 30 november 1977 (24-uurs karakters) 
(poststation). 

 

STAMPERSGAT (NB) 
 

STAMPERSGAT   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1603 Opgeleverd door De Munt op 9 juni 1914. 

 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 12 juni 1914, afgekeurd in september 
1956 en terugontvangen in augustus 1957.  
a. Eerste gebruiksperiode van 13 juni 1914 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 27 maart 1957 (24-uurs karakters). 
 

STANDDAARBUITEN (NB) 
 

STANDDAARBUITEN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1604 Opgeleverd door De Munt op 30 december 1909. 
 

 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 januari 1910 en afgekeurd op 5 
september 1962.  
a. Eerste gebruiksperiode van 4 januari 1910 tot .. 1929 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1929 tot en met 17 mei 1963 (24-uurs karakters). 
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STAPHORST (OV) 
 

STAPHORST   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1605 Opgeleverd door De Munt op 5 februari 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 februari 1914. 
a. Eerste gebruiksperiode van 10 februari 1914 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. en was op 6 januari 1939 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
 

STAVENISSE (ZL) 
 

STAVENISSE   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1606 Vervaardigd door De Munt in november 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd verzonden op 25 november 1908, afgekeurd op 5 april 
1966 en vernietigd op 6 januari 1967.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 26 november 1908 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 oktober 1966 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

STAVEREN (FR) voorheen STAVOREN 
 

STAVOREN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1607 Opgeleverd door De Munt in januari 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 januari 1913. 
a. Eerste gebruiksperiode van 30 januari 1913 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met en met 1 maart 1946 (24-uurs karakters). 
 

STEDUM (GN) 
 

STEDUM   (12- > 24-uurs karakters) 
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LBPK 1608 Vervaardigd door De Munt in maart 1909. 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 maart 1909, afgekeurd op 10 mei 
1971 en vernietigd op 29 september 1971.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 23 maart 1909 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 9 augustus 1971 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

STEEG zie DE STEEG 
 

STEENBERGEN (NB) 
 

STEENBERGEN 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1609 Opgeleverd door De Munt in februari 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 24 februari 1910. Bij de afdruk is 
vermeld: afdruk was van een stempel met 1-24 u aanwijzing. Deze aantekening is echter 
ongedateerd. Het stempel werd afgekeurd in juli 1957 en terugontvangen in februari 1958. 
a. Eerste gebruiksperiode van 25 februari 1910 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 15 januari 1958 (24-uurs karakters). 
 
STEENBERGEN 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1610 Opgeleverd door De Munt in januari 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 1 februari 1911 en afgekeurd op 13 
november 1962.  
a. Eerste gebruiksperiode van 2 februari 1911 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 13 mei 1963 (24-uurs karakters). 
 

STEENDEREN (GD) 
 

STEENDEREN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1611 Opgeleverd door De Munt op 10 maart 1911. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd door De Munt rechtstreeks toegezonden op 11 maart 
1911. Het stempel werd afgekeurd in augustus 1957 en terugontvangen in februari 1958. 
a. Eerste gebruiksperiode van 12 maart 1911 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 15 januari 1958 (24-uurs karakters). 
 

STEENWIJK (OV) 
 

STEENWIJK 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1612 Vervaardigd door De Munt in december 1907. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, was besteld in november 1907, werd toegezonden 
op 18 december 1907 en terugontvangen in augustus 1923. 
Gebruiksperiode van 19 december 1907 tot en met 4 augustus 1923. 
 
STEENWIJK 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1613 Vervaardigd door De Munt in augustus 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 augustus 1908 en terugontvangen 
in februari 1922. Gebruiksperiode van 11 augustus 1908 tot en met 3 februari 1922. 
 

STEGGERDA (FR) 
 

STEGGERDA   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1614 Vervaardigd door De Munt in september 1908. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 september 1908, afgekeurd op 24 
januari 1964 en vernietigd op 20 maart 1974.  
a. Eerste gebruiksperiode van 23 september 1908 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 20 juli 1964 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 

STEIN (LB) 
 

STEIN (LB.)   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1615 Opgeleverd door De Munt in november 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 november 1912 en 
terugontvangen in februari 1929. Gebruiksperiode van 30 november 1912 tot en met 31 januari 1929. 
 

STELLENDAM (ZH) 
 

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

LBPK 1616 Opgeleverd door De Munt in februari 1915. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 27 februari 1915 en afgekeurd in 
maart 1954.  
a. Eerste gebruiksperiode van 28 februari 1915 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 22 juli 1954 (24-uurs karakters). 
 

STEVENSWEERT (LB) 
 

STEVENSWEERT 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1617 Vervaardigd door De Munt in november 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 4 december 1906 en terugontvangen 
op 15 juni 1950.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 5 december 1906 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters) 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot juni 1950 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs karakters). 
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STOLWIJK (ZH) 
 

STOLWIJK   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1618 Opgeleverd door De Munt in september 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 5 september 1912 en 
terugontvangen op 12 december 1949. Gebruiksperiode van 6 september 1912 tot december 1949. 
 

STOMPETOREN (NH) 
 

STOMPETOREN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1619 Opgeleverd door De Munt in februari 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 8 maart 191. Het grootrondstempel 
bleef in gebruik tot en met 22 november 1911. Het stempel werd echter pas op 22 november 1964 
terugontvangen en op 7 januari 1965 overgedragen aan het Postmuseum. Het langebalkstempel werd 
afgekeurd in juli 1954 en vernietigd in september 1954. 
a. Eerste gebruiksperiode van 9 maart 1911 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 7 september 1954 (24-uurs karakters). 
 

STOPPELDIJK (ZL) 
 

STOPPELDIJK   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1620 Vervaardigd door De Munt in juli 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 23 juli 1907, afgekeurd op 13 juni 
1961 en terugontvangen in september 1961.  
a. Eerste gebruiksperiode van 24 juli 1907 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 6 september 1961 (24-uurs karakters). 
 

STRAMPROY (LB) voorheen STRAMPROIJ 
 

STRAMPROIJ (LIMB.)  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1621 Opgeleverd door De Munt in februari 1915. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 maart 1915. Vanwege de 
onvolledige afdruk werden de letters IJ met de pen bijgetekend. Het stempel werd afgekeurd op 20 juli 
1965.  
a. Eerste gebruiksperiode van 4 maart 1915 tot .. 1935 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1935 tot medio 1966 (24-uurs karakters). 
 

STREEFKERK (ZH) 
 

STREEFKERK   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1622 Vervaardigd door De Munt in maart 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 19 maart 1907 en terugontvangen in 
oktober 1922, waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 20 maart 1907 tot en met 17 oktober 1922. 
 

STRIJEN (ZH) 
 

STRIJEN 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1623 Vervaardigd door fa. Posthumus in november 1906. 
 

 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 17 november 1906 en 
terugontvangen op 2 augustus 1950. Bij de afdruk is vermeld: Bij opruimingswerkzaamheden ter CWP 
(Centrale Werkplaats) aangetroffen en naar PE1 (Post Exploitatie afdeling 1) gezonden op 6 april 
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1976. Het stempel werd op 14 november 1978 overgedragen aan de heer Giphart van het 
Postmuseum.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 18 november 1906 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 27 juli 1950 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

SURHUISTERVEEN (FR) 
 

SURHUISTERVEEN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1624 Vervaardigd door De Munt in oktober 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 26 oktober 1911 en terugontvangen 
op 9 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). 
 

SUSTEREN (LB) 
 

SUSTEREN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1625 Opgeleverd door De Munt in september 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 7 oktober 1913 en terugontvangen 
op 9 augustus 1952.  
a. Eerste gebruiksperiode van 8 oktober 1913 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met juni 1952 (24-uurs karakters). 
 

SWALMEN (LB) 
 

SWALMEN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1626 Opgeleverd door De Munt op 9 juni 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 12 juni 1914 en terugontvangen op 
15 maart 1948. Het stempel werd vervangen door een exemplaar met volgnummer 3. 
a. Eerste gebruiksperiode van 13 juni 1914 tot .. 1939 (12-uur karakters). 
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b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met februari 1948 (24-uur karakters). 
 


