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TEGELEN (LB) 
 

TEGELEN 1  (12-uurs karakters) 
 

De stempels nummers 1 tot en met 4 werden als verloren beschouwd bij de verwoesting van het post-
kantoor op 3 december 1944. Drie noodstempels werden naar het postkantoor Tegelen gezonden 
maar niet in gebruik genomen omdat inmiddels de stempels met nummer 1, 2 en 4 waren terugge-
vonden. Nummer 3, een van de twee hamerstempels, bleef zoek.  
De noodstempels werden teruggezonden naar het Hoofdbestuur van de P.T.T. 
 

LBPK 1627 Vervaardigd door De Munt in mei 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 mei 1907 en terugontvangen in 
juli 1938. Gebruiksperiode van 22 mei 1907 tot juli 1938. 
 
TEGELEN 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1628 Vervaardigd door De Munt in mei 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 mei 1907. 
a. Eerste gebruiksperiode van 22 mei 1907 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot .. 1939 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs karakters). 
c. Derde gebruiksperiode van ..1939 en was op 27 mei 1942 nog in gebruik (Romeinse maandcijfers, 
24-uurs karakters). 
 
TEGELEN 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1629 Vervaardigd door De Munt in januari 1908. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 januari 1908 en terugont-
vangen in juli 1938. Gebruiksperiode van 11 januari 1908 tot juli 1938. 
 
TEGELEN 4  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1630 Opgeleverd door De Munt in augustus 1911. 
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Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 14 augustus 1911 en terug-
ontvangen op 29 mei 1927. Gebruiksperiode van 15 augustus 1911 tot mei 1927. 
 

TER-AAR (ZH) 
 

TER-AAR   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1631 Opgeleverd door De Munt in november 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 november 1912. 
Gebruiksperiode vanaf 30 november 1912 en was eind 1979 nog in gebruik. 
 

TER APEL (GN) 
 

TER-APEL 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1632 Vervaardigd door fa. Posthumus in december 1906. 
 

  
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 31 december 1906 en terugontvan-
gen op 27 mei 1927. Gebruiksperiode van 1 januari 1907 tot en met 13 mei 1927. 
 
TER-APEL 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1633 Opgeleverd door De Munt in januari 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 4 februari 1911, afgekeurd op 29 
oktober 1963 en vernietigd op 5 oktober 1964.  
a. Eerste gebruiksperiode van 5 februari 1911 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 



 3  

b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 19 juni 1964 (24-uurs karakters). 
 

TERBORG (GD) 
 

TERBORG 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1634 Vervaardigd door De Munt in augustus 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 13 augustus 1906 en terugontvangen 
in november 1929 waarna het stempel werd vernietigd. De afdruk van het stempel is aangebracht op 
een stuk grauw papier dat is uitgeknipt en opgeplakt op de bladzijde van het stempelboek. 
Gebruiksperiode van 14 augustus 1906 tot november 1929. 
 
TERBORG 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1635A Opgeleverd door De Munt in januari 1912. 
 

  
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 februari 1912 en terugontvangen 
op 28 april 1917, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 10 februari 1912 tot en met 23 augustus 1915. 
 
TERBORG 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1635B Opgeleverd door De Munt in augustus 1915. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 23 augustus 1915, afgekeurd op 8 
maart 1974 en terugontvangen op 9 september 1974, waarna het stempel werd vernietigd. 
a. Eerste gebruiksperiode van 24 augustus 1915 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 8 maart 1974 (24-uurs karakters). 
 

TERBREGGE (ZH) 
 

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

LBPK 1636 Opgeleverd door De Munt in april 1915. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 12 april 1915 en terugontvangen in 
september 1925. Het stempel werd opnieuw toegezonden op 28 april 1928 en terugontvangen op 24 
januari 1952. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 16 april 1915 tot en met 15 september 1925 (12-uurs karakters), (hulp-

postkantoor). 
b.  Tweede gebruiksperiode van 29 april 1928 tot .. 1939 (12-uurs karakters), (poststation). 
c. Derde gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 14 januari 1952 (24-uurs karakters), (poststation). 
 

TERHEIJDEN (NB) 
 

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

LBPK 1637 Opgeleverd door De Munt in januari 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 januari 1910 en terugontvangen 
op 9 mei 1952.  
a. Eerste gebruiksperiode van 21 januari 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 28 april 1952 (24-uurs karakters). 
 

TERMUNTERZIJL (GN) 
 

TERMUNTERZIJL   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1638 Vervaardigd door De Munt in augustus 1908. 
  Omgezet in een plattelandspostagentschap met ingang van 2 januari 1968. 
 

 
 



 5  

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

(hulppostkantoor). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. tot ten hoogste 31 oktober 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters), (poststation/hulppostkantoor). 
b.  Derde gebruiksperiode van ten minste 1 november 1939 tot en met 31 december 1967 (Romeinse 

maandcijfers, 24-uurs karakters), (poststation/hulppostkantoor). 
c.  Vierde gebruiksperiode vanaf 2 januari 1968 en was op 19 september 1983 nog in gebruik (post-

agentschap). 
 

TERNEUZEN (ZL) 
 

NEUZEN 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1639 Vervaardigd door fa. Posthumus in november 1906. 
 

  
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 7 november 1906 en terugontvangen 
op 26 januari 1911 waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 8 november 1906 tot en met 13 oktober 1910. 
 
NEUZEN 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1640 Opgeleverd door De Munt in oktober 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 13 oktober 1910. 
a. Gebruiksperiode van 14 oktober 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 december 1941 (24-uurs karakters). 
 
NEUZEN 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1641 Vervaardigd door De Munt in augustus 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 18 augustus 1909. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 19 augustus 1909 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karak-

ters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 december 1941 (Romeinse maandcijfers, 24-

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

LBPK 1642 Vervaardigd door De Munt in augustus 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 18 augustus 1909. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 19 augustus 1909 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karak-

ters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 december 1941 (Romeinse maandcijfers, 24-

uurs karakters). 
 
NEUZEN 4  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1643 Vervaardigd door De Munt in september 1909. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 4 oktober 1909. 
Gebruiksperiode van 5 oktober 1909 tot en met 24 december 1924. 
 

TERSCHELLING (FR) 
 

TERSCHELLING 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1644 Opgeleverd door De Munt in december 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 18 december 1909 en terugontvan-
gen op 18 april 1926. Het stempel werd bewaard in verband met het tijdelijke gebruik van een recla-
mestempel. Het stempel werd opnieuw toegezonden op 15 april 1928. 
a. Eerste gebruiksperiode van 19 december 1909 tot en met 17 april 1926 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van 16 april 1928 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
c. Derde gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 6 augustus 1954 (24-uurs karakters). 
 

TERWINSELEN (LB) 
 

TERWINSELEN   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1645 Opgeleverd door De Munt in oktober 1913. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 oktober 1913 en terugontvangen 
op 5 februari 1935, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 1 november 1913 tot en met 10 januari 1935. 
 

TETERINGEN (NB) 
 

TETERINGEN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1646 Opgeleverd door De Munt op 19 juni 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 24 juni 1914, afgekeurd op 17 sep-
tember 1964 en vernietigd op 16 juli 1965.  
a. Eerste gebruiksperiode van 25 juni 1914 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 19 mei 1965 (24-uurs karakters). 
 

TEUGE (GD) 
 

TEUGE   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1647 Opgeleverd door De Munt in mei 1912. 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 23 mei 1912, terugontvangen op 5 
december 1924 en vernietigd op 25 maart 1925.  
Gebruiksperiode van 1 juni 1912 tot en met 15 oktober 1924. 
 

THOLEN (ZL) 
 

THOLEN 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1648 Vervaardigd door De Munt in juni 1909. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 juni 1909, afgekeurd op 3 oktober 
1973 en vernietigd op 4 maart 1974.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 23 juni 1909 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 3 december 1973 (Romeinse maandcijfers, 24-

uurs karakters). 
 
THOLEN 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1649 Opgeleverd door De Munt in juli 1912. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 juli 1912 en terugontvangen 
op 30 juni 1928. Gebruiksperiode van 31 juli 1912 tot en met 29 juni 1928. 
 

THORN (LB) 
 

THORN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1650 Opgeleverd door De Munt in februari 1912. 
 

 

 Gedrukte afstempeling Thorn 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 26 februari 1912, afgekeurd op 18 
november 1968 en vernietigd op 25 februari 1969. De afdruk van 1 juni 1965 is afkomstig van een 
cliché dat speciaal is vervaardigd voor de stempeling van de kaarten van het Fonds Zomerpostzegels. 
a. Eerste gebruiksperiode van 27 februari 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot februari 1969 (24-uurs karakters). 
 

TIEL (GD) 
 

TIEL 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1651 Vervaardigd door fa. Posthumus in januari 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 28 januari 1907 en terugontvangen 
op 25 november 1949.  
a. Eerste gebruiksperiode van 29 januari 1907 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 16 oktober 1949 (24-uurs karakters). 
 
TIEL 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1652 Vervaardigd door De Munt in oktober 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 26 oktober 1907 en terugontvangen 
op 23 januari 1933, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 27 oktober 1907 tot en met 22 januari 1933. 
 
TIEL 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1653 Vervaardigd door De Munt in oktober 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 26 oktober 1907. 
Gebruiksperiode van 27 oktober 1907 tot en met 19 maart 1932. 
 
TIEL 4  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1654 Vervaardigd door De Munt in augustus 1908. 
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Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 september 1908. 
a. Eerste gebruiksperiode van 3 september 1908 tot .. (Arabische maandcijfers). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 9 januari 1933 (Romeinse maandcijfers). 
 
TIEL 4  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1655 Opgeleverd door De Munt in augustus 1912. 
 

 
 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 augustus 1912 en terug-
ontvangen op 18 november 1920, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 31 augustus 1912 tot tenminste 10 november 1920. 
 

TIJNJE (FR) 
 

TIJNJE   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1656 Opgeleverd door De Munt in december 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 19 december 1910, afgekeurd op 21 
oktober 1965 en vernietigd op 17 oktober 1966. 
a. Eerste gebruiksperiode van 20 december 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 15 september 1966 (24-uurs karakters). 
 

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

LBPK 1657 Vervaardigd door De Munt in november 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 4 december 1906 en terugontvangen 
in februari 1922. Gebruiksperiode van 5 december 1906 tot en met 3 februari 1922. 
 
TILBURG 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1658 Vervaardigd door De Munt in november 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 4 december 1906 en terugontvangen 
op 18 maart 1918, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 5 december 1906 tot en met 29 januari 1918. 
 
TILBURG 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1659 Vervaardigd door De Munt in oktober 1906. 
 

  
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, was bestemd voor de stempelmachine en werd toegezon-
den op 6 oktober 1906. Bij de afdruk is vermeld met potlood: Vernieuwen, zit aan de Schaeffer machi-
ne. Verder met de pen: Machine als onbruikbaar teruggezonden. Beide aantekeningen zonder datum. 
Het stempel werd, volgens de aantekening door de stempelafdruk, terugontvangen en vernietigd in juli 
1912. Gebruiksperiode van 7 oktober 1906 tot en met 6 mei 1912. 
 
TILBURG 3  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1660 Opgeleverd door De Munt in mei 1912. 
 



 12  

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 6 mei 1912 en terugontvangen in 
november 1937.  
a. Eerste gebruiksperiode van 7 mei 1912 tot .. 1934 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1934 tot en met 19 augustus 1937 (24-uurs karakters). 
 
TILBURG 4  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1661 Vervaardigd door fa. Posthumus in februari 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 februari 1907 en terugontvangen 
op 18 maart 1918, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 12 februari 1907 tot en met 29 januari 1918. 
 
TILBURG 5  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1662 Vervaardigd door fa. Posthumus in februari 1907. 
 

 
 

Het stempel werd toegezonden op 11 februari 1907 en terugontvangen op 17 maart 1911, waarna het 
stempel werd vernietigd. Gebruiksperiode van 12 februari 1907 tot en met 16 maart 1911. 
 
TILBURG 5  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1663 Opgeleverd door De Munt in mei 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 13 mei 1911 en terugontvangen in 
februari 1922. Het stempel werd teruggezonden, de reden is niet bekend. 
a. Eerste gebruiksperiode van 14 mei 1911 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
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b. Tweede gebruiksperiode van .. en was op 29 oktober 1941 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
 
TILBURG 6  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1664 Vervaardigd door fa. Posthumus in maart 1907. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 20 maart 1907 en terugont-
vangen op 22 februari 1913, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 21 maart 1907 tot en met 29 januari 1913. 
 
TILBURG 6  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1665 Opgeleverd door De Munt in januari 1913. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 januari 1913. 
Gebruiksperiode van 30 januari 1913 tot en met 22 juni 1943. 
 
TILBURG 7  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1666 Opgeleverd door De Munt in november 1908. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 november 1908 en terug-
ontvangen op 22 februari 1913, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 11 november 1908 tot en met 29 januari 1913. 
 
TILBURG 7  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1667 Opgeleverd door De Munt in januari 1913. 
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Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 januari 1913 en terugont-
vangen op 18 maart 1918. Gebruiksperiode van 30 januari 1913 tot en met 29 januari 1918. 
 
TILBURG 8  (12-uurs > zonder uurkarakters) 
 

LBPK 1668 Vervaardigd door De Munt in juni 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 20 juni 1909 en terugontvangen op 
17 november 1937, waarna het stempel werd vernietigd.  
a. Eerste gebruiksperiode van 21 juni 1909 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 7 juli 1937 (zonder uurkarakters). 
 
TILBURG 9  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1669 Opgeleverd door De Munt in oktober 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 november 1912. 
Gebruiksperiode van 10 november 1912 tot en met 2 mei 1934. 
 

TILBURG     Wilhelminapark 
 

TILBURG WILH. PARK 1  (12-uurs karakters) 
 

LBBK 0102 Vervaardigd door fa. Posthumus in februari 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, was besteld in december 1906 en werd toegezonden op 11 
februari 1907. Het stempel werd terugontvangen op 27 januari 1928 en vernietigd op 25 februari 1936. 
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Gebruiksperiode van 1 maart 1907 tot en met 16 januari 1928. 
 

Stationspostkantoor (expeditiekantoor) 
 

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

LBST 0076 Vervaardigd door De Munt in maart 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 13 maart 1909. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 14 maart 1909 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 december 1967 (Romeinse maandcijfers, 24-

uurs karakters). 
 

TRICHT (GD) 
 

TRICHT 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1670 Vervaardigd door De Munt in juli 1906. 
 

  
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers en uurkarakters met tijdvak aanduiding, werd toegezonden 
op 6 augustus 1906 en terugontvangen op 10 juli 1918, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 7 augustus 1906 tot juli 1918. 
 
TRICHT   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1671 Opgeleverd door De Munt in december 1910. 
 

  
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 19 december 1910 en terugontvan-
gen in januari 1927. Het stempel werd opnieuw toegezonden op 24 april 1928. 
a. Eerste gebruiksperiode van 20 december 1910 tot en met 18 december 1926 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van 25 april 1928 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
c. Derde gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was eind 1979 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
 

TUBBERGEN (OV) 
 

TUBBERGEN   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1672 Opgeleverd door De Munt in april 1911. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 21 april 1911. 
Gebruiksperiode van 22 april 1911 tot en met 9 februari 1920. 
 

TWELLO (GD) 
 

Gedurende de periode van 14 maart 1909 tot 11 juni 1954 waren naast elkaar twee langebalkstem-
pels in gebruik met drie sterren in plaats van een volgnummer. 
 

 
 
TWELLO   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1673 Vervaardigd door De Munt in juli 1907. 
 

 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 5 augustus 1907 en afgekeurd in 
april 1954. De twee buitenste sterren in het segment zijn kleiner dan de middelste ster. Het stempel 
werd vervangen door een exemplaar met volgnummer 2.  
a. Eerste gebruiksperiode van 6 augustus 1907 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 11 juni 1954 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 
TWELLO   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1674 Opgeleverd door De Munt in maart 1909. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, was besteld in december 1908 en werd toegezonden op 13 
maart 1909. De sterren in het segment zijn van gelijke grootte. Het stempel werd afgekeurd in juli 
1957 en terugontvangen in februari 1958. Het stempel werd vervangen door een exemplaar met volg-
nummer 3.  
a. Eerste gebruiksperiode van 14 maart 1909 tot .. 1935 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1935 tot februari 1958 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 
TWELLO 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1675 Vervaardigd door De Munt in juni 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 28 juni 1910. 
Bij de afdruk van het stempel is vermeld: Volgens directeur Twello niet aldaar aanwezig. Blijkbaar 
vervangen in 1944 door hamerstempel 1. Hierbij is geen datum aangegeven. 
a. Eerste gebruiksperiode van 29 juni 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en was op 1 april 1947 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
 

TWISK (NH) 
 

TWISK   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1676 Opgeleverd door De Munt in februari 1912. 
  Omgezet in een plattelandspostagentschap met ingang van 17 december 1973. 
 

 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 26 februari 1912. 
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a. Eerste gebruiksperiode van 27 februari 1912 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot .. 1939 (12-uurs karakters) (poststation). 
c. Derde gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 16 december 1973 (24-uurs karakters) (poststation). 
b. Vierde gebruiksperiode vanaf 17 december 1973 en was eind 1979 nog in gebruik (agentschap). 
 

TZUMMARUM (FR) 
 

TZUMMARUM 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1677 Vervaardigd door De Munt in november 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 12 november 1906 en terugontvan-
gen op 22 mei 1912. Gebruiksperiode van 13 november 1906 tot en met 6 mei 1912. 
 
TZUMMARUM  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1678 Opgeleverd door De Munt in mei 1912. 
 

 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 6 mei 1912, afgekeurd op 16 augus-
tus 1960 en terugontvangen in november 1960.  
a. Eerste gebruiksperiode van 7 mei 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 22 november 1960 (24-uurs karakters). 
 


