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WAALRE (NB) 
 

WAALRE   (12-uurs karakters, tekst 90º) 
 

LBPK 1818 Opgeleverd door De Munt in juli 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 4 juli 1911 en terugontvangen op 22 
februari 1913. Gebruiksperiode van 5 juli 1911 tot en met 9 november 1912. 
 
WAALRE   (12- > 24-uurs karakters, tekst 80º) 
 

LBPK 1819 Opgeleverd door De Munt in oktober 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd verzonden op 9 november 1912. 
a. Eerste gebruiksperiode van 10 november 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met tenminste 12 oktober 1961 (24-uurs karakters). 
 

WAALWIJK (NB) 
 

WAALWYK 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1820 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 
16 februari 1948.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 12 april 1907 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. tot .. (Arabische maandcijfers, zonder uurkarakters). 
c.  Derde gebruiksperiode van .. tot en met 12 februari 1948 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

 
 
WAALWIJK 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1821 Vervaardigd door De Munt in augustus 1908. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 september 1908. Het 
stempel werd buiten gebruik gesteld op 1 december 1931 in verband met het reclame handstempel en 
in de voorraad opgenomen. Het stempel werd opnieuw verstrekt. Terugontvangen op 25 februari 
1948. 
a. Eerste gebruiksperiode van 3 september 1908 tot en met 30 november 1931. 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot 12 februari 1948. 
 
WAALWIJK 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1822 Opgeleverd door De Munt in februari 1910. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 1 maart 1910. 
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Gebruiksperiode van 2 maart 1910 tot en met 27 december 1925. 
 

WADDINXVEEN (ZH) 
 

WADDINXVEEN 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1823 Opgeleverd door De Munt in januari 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 februari 1912. Het stempel werd op 
1 maart 1928 tijdelijk buiten gebruik gesteld en vervangen door een reclamestempel. Het stempel 
werd opnieuw in gebruik gesteld op 1 maart 1935 nadat de uurkarakters waren vervangen. 
a. Eerste gebruiksperiode van 4 februari 1912 tot en met 28 februari 1928 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode vanaf 8 maart 1935 en was eind 1979 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
 
WADDINXVEEN 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1824 Opgeleverd door De Munt op 9 juni 1914. 
 

  

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 12 juni 1914 en in maart 1935 
voorzien van nieuwe uurkarakters. Het stempel werd afgekeurd in januari 1958 en terugontvangen in 
mei 1958.  
a. Eerste gebruiksperiode van 13 juni 1914 tot maart 1935 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van maart 1935 tot mei 1958 (24-uurs karakters). 
 

WAGENBERG (NB) 
 

WAGENBERG   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1825 Vervaardigd door De Munt in augustus 1909. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 9 september 1909. 
a. Eerste gebruiksperiode van 10 september 1909 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 18 juni 1948 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 

WAGENINGEN (GD) 
 

WAGENINGEN 1  (12- > zonder uurkarakters) 
 

LBPK 1826 Vervaardigd door fa. Posthumus in april 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 april 1907 en terugontvangen op 
25 maart 1937, waarna het stempel werd vernietigd.  
a. Eerste gebruiksperiode van 12 april 1907 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 3 maart 1937 (zonder uurkarakters). 
 
WAGENINGEN 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1827 Vervaardigd door fa. Posthumus in april 1907. 
 

 
 

Het stempel werd toegezonden op 11 april 1907.  
Gebruiksperiode van 12 april 1907 tot en met 16 augustus 1938. 
 
WAGENINGEN 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1828 Vervaardigd door De Munt in december 1907. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 januari 1908 en 
terugontvangen op 10 maart 1915, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 3 januari 1908 tot en met 3 maart 1915. 
 
WAGENINGEN 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1829 Vervaardigd door De Munt in februari 1915. 
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Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 maart 1915 en 
terugontvangen op 2 augustus 1916, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 4 maart 1915 tot en met 29 juli 1916. 
 
WAGENINGEN 4  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1830 Vervaardigd door De Munt in oktober 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 13 oktober 1910 en terugontvangen 
op 2 augustus 1916, waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 14 oktober 1910 tot en met 30 juli 1916. 
 

WALSOORDEN (ZL) 
 

WALSOORDEN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1831 Vervaardigd door De Munt in april 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 20 april 1909 en terugontvangen op 
12 juni 1952.  
a. Eerste gebruiksperiode van 21 april 1909 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 24 mei 1952 (24-uurs karakters). 
 

WANROIJ (NB) 
 

WANROIJ   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1832 Opgeleverd door De Munt in februari 1913. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 februari 1913 en vernietigd op 11 
juli 1977.  
a. Eerste gebruiksperiode van 21 februari 1913 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 28 december 1967 (24-uurs karakters). 
 

WARFFUM (GN) 
 

WARFFUM 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1833A Vervaardigd door De Munt in augustus 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 september 1907. 
Gebruiksperiode van 3 september 1907 tot en met 19 december 1908. 
 
WARFFUM 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1833B Opgeleverd door De Munt in december 1908. 
 

 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 18 december 1908 en afgekeurd op 
29 oktober 1971.  
a. Eerste gebruiksperiode van 19 december 1908 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 24 februari 1972 (24-uurs karakters). 
 
WARFFUM 2  (12- > 24-uurs karakters) 
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LBPK 1834 Vervaardigd door De Munt in december 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 18 december 1908 en 
terugontvangen op 5 december 1927. Het stempel werd in de voorraad bewaard. Het reservestempel 
(langebalkstempel nummer 2) werd opnieuw toegezonden op 20 november 1929. 
a. Eerste gebruiksperiode van 19 december 1908 tot en met 31 oktober 1927 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van 21 november 1929 tot .. (12-uurs karakters). 
c. Derde gebruiksperiode vanaf .. en was eind 1979 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
 

WARFHUIZEN (GN) 
 

WARFHUIZEN   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1835 Vervaardigd door De Munt in juni 1907. 
 

  
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 juni 1907 en terugontvangen in 
augustus 1923 en vernietigd op 3 maart 1925.  
Gebruiksperiode van 11 juni 1907 tot en met 15 augustus 1923. 
 

WARMENHUIZEN (NH) 
 

WARMENHUIZEN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1836 Vervaardigd door De Munt in maart 1909. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 26 maart 1909. Het stempel werd 
opnieuw toegezonden op 24 augustus 1933 en werd in juni 1948 vervangen door stempel nummer 2. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 27 maart 1909 tot en met 31 juli 1933 (Arabische maandcijfers, 12-

uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van 25 augustus 1933 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters). 
c.  Derde gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 21 juni 1948 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

WARMOND (ZH) 
 

WARMOND 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1837 Vervaardigd door De Munt in maart 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 6 april 1907 en terugontvangen op 4 
augustus 1948.  
a. Eerste gebruiksperiode van 7 april 1907 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 28 juli 1948 (24-uurs karakters). 
 
WARMOND 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1838 Vervaardigd door De Munt in maart 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 6 april 1907 en terugontvangen in 
mei 1926. Gebruiksperiode van 7 april 1907 tot mei 1926. 
 

WASPIK (NB) 
 

WASPIK 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1839 Vervaardigd door De Munt in februari 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 4 maart 1907 en terugontvangen op 
13 augustus 1918, waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 5 maart 1907 tot en met 26 maart 1918. 
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WASPIK 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1840 Opgeleverd door De Munt op 11 maart 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 14 maart 1914 en terugontvangen in 
mei 1926. Gebruiksperiode van 15 maart 1914 tot en met 16 april 1926. 
 

WASSENAAR (ZH) 
 

WASSENAAR 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1841 Vervaardigd door De Munt in februari 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 27 februari 1906 en terugontvangen 
op 1 februari 1916, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 28 februari 1906 tot en met 28 juni 1915. 
 
WASSENAAR 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1842 Vervaardigd door De Munt in juni 1915. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 28 juni 1915 en terugontvangen op 
28 oktober 1919, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 29 juni 1915 tot en met 21 oktober 1919. 
 
WASSENAAR 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1843 Vervaardigd door De Munt in juni 1915. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 28 juni 1915 en terugontvangen op 
28 oktober 1919, waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 29 juni 1915 tot en met 21 oktober 1919. 
 

WAUBACH (LB) 
 

WAUBACH   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1844 Vervaardigd door De Munt in augustus 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 september 1907 en 
terugontvangen op 17 november 1937. Gebruiksperiode van 3 september 1907 tot november 1937. 
 

WEDDE (GN) 
 

WEDDE   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1845 Opgeleverd door De Munt in december 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 12 december 1911 en afgekeurd in 
mei 1960.  
a. Eerste gebruiksperiode van 13 december 1911 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 3 oktober 1960 (24-uurs karakters). 
 

WEERSELO (OV) 
 

WEERSELO   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1846 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 april 1949.  
a. Eerste gebruiksperiode van 30 november 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 8 april 1949 (24-uurs karakters). 
 

WEERT (LB) 
 

WEERT 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1847 Vervaardigd door fa. Posthumus in november 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 17 november 1906 en 
terugontvangen op 26 juli 1909, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 18 november 1906 tot en met 6 juli 1909. 
 
WEERT 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1848 Opgeleverd door De Munt in juni 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 6 juli 1909 en terugontvangen op 23 
juni 1921, waarna het stempel werd vernietigd. Gebruiksperiode van 7 juli 1909 tot juli 1921. 
 
WEERT 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1849 Vervaardigd door De Munt in november 1908. 
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Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 november 1908. 
Gebruiksperiode van 11 november 1908 tot juli 1921. 
 
WEERT 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1850 Opgeleverd door De Munt in juni 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 24 juni 1914 en terugontvangen op 
25 februari 1936, waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 25 juni 1914 tot februari 1936. 
 

Stationspostkantoor (expeditiekantoor) 
 

WEERT  STATION 1  (12-uurs karakters) 
 

LBST 0085 Opgeleverd door De Munt in juli 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 8 juli 1914 en vernietigd op 25 
februari 1936. Gebruiksperiode van 9 juli 1914 tot februari 1936. 
 

WEESP (NH) 
 

WEESP 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1851 Vervaardigd door fa. Posthumus in april 1907. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 april 1907. 
Gebruiksperiode van 12 april 1907 tot en met 31 mei 1930. 
 
WEESP 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1852 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 31 mei 1930. 
 
WEESP 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1853 Opgeleverd door De Munt in oktober 1912. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 6 november 1912. 
Gebruiksperiode van 7 november 1912 tot en met 13 mei 1925. 
 

WEHE (GN) 
 

WEHE   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1854 Vervaardigd door De Munt in juli 1908. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 juli 1908 en vernietigd op 22 
september 1970.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 11 juli 1908 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 31 augustus 1970 (Romeinse maandcijfers, 24-

uurs karakters). 
 

WEIWERD (GN) 
 

WEIWERD   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1855 Vervaardigd door De Munt in september 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 23 september 1907, terugontvangen 
op 10 oktober 1975 en vernietigd op 30 januari 1976. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 24 september 1907 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 30 september 1975 (Romeinse maandcijfers, 24-

uurs karakters). 
 

WELL (LB) 
 

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

LBPK 1856 Opgeleverd door De Munt in juni 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 juni 1913 en terugontvangen op 7 
december 1948. De punt achter LB is buiten het sluithaakje aangebracht. 
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a. Eerste gebruiksperiode van 10 juni 1913 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot november 1948 (24-uurs karakters). 
 

WELSUM (OV) 
 

WELSUM   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1857 Opgeleverd door De Munt in januari 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 30 januari 1909. 
Gebruiksperiode van 31 januari 1909 en was op 16 september 1933 nog in gebruik. 
 

WEMELDINGE (ZL) 
 

WEMELDINGE 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1858 Opgeleverd door De Munt in oktober 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 26 oktober 1910 en terugontvangen 
op 13 juni 1952.  
a. Eerste gebruiksperiode van 1 november 1910 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 4 juni 1952 (24-uurs karakters). 
 
WEMELDINGE 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1859 Opgeleverd door De Munt in oktober 1910. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 26 oktober 1910 en terugontvangen 
op 18 oktober 1950.  
a. Eerste gebruiksperiode van 1 november 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 13 oktober 1950 (24-uurs karakters). 
 

WERKENDAM (NB) 
 

WERKENDAM 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1860 Opgeleverd door De Munt in augustus 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 augustus 1912. De Romeinse 
maandcijfers zijn waarschijnlijk tijdens een reparatie vervangen door Arabische maandcijfers. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 31 augustus 1912 tot juli 1935 (?) (Romeinse maandcijfers, 12-uurs 

karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 7 januari 1953 (Arabische maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
[Dit is een van de twee bekende gevallen waarbij een langebalkstempel met Romeinse maandcijfers 

is omgebouwd naar een stempel met Arabische cijfers]. 
 

WERKHOVEN (UT) 
 

WERKHOVEN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1861 Vervaardigd door De Munt in oktober 1909. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 16 oktober 1909, afgekeurd op 26 
oktober 1966 en vernietigd op 13 maart 1967.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 17 oktober 1909 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 9 februari 1967 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

WESTBROEK (UT) 
 

WESTBROEK   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1862 Opgeleverd door De Munt in mei 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 juni 1913 en terugontvangen op 3 
januari 1918, waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 10 juni 1913 tot en met 15 oktober 1917. 
 

WESTDORPE (ZL) 
 

WESTDORPE   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1863 Vervaardigd door De Munt in maart 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 19 maart 1909, afgekeurd op 22 
februari 1961 en terugontvangen in september 1961. 
a. Eerste gebruiksperiode van 20 maart 1909 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 7 juli 1961 (24-uurs karakters). 
 

WESTERBLOKKER (NH) 
 

WESTERBLOKKER   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1864 Opgeleverd door De Munt in januari 1912. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 februari 1912 en terugontvangen 
op 13 juni 1922. Het stempel werd vernietigd op 3 maart 1925. 
Gebruiksperiode van 4 februari 1912 tot en met 31 mei 1922. 
 

WESTERBORK (DR) 
 

WESTERBORK   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1865 Opgeleverd door De Munt in januari 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, was besteld in december 1910 en werd toegezonden op 1 
februari 1911. Het stempel werd terugontvangen op 24 februari 1960, waarna het werd vernietigd. 
a. Eerste gebruiksperiode van 2 februari 1911 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 20 januari 1960 (24-uurs karakters). 
 

WESTEREMDEN (GN) 
 

WESTEREMDEN   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1866 Opgeleverd door De Munt in december 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 18 december 1909 en 
terugontvangen op 8 juni 1925, waarna het stempel in de voorraad werd opgenomen. Het stempel 
werd opnieuw verzonden op 28 april 1928 en afgekeurd in juni 1957. 
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a. Eerste gebruiksperiode van 19 december 1909 tot en met 31 mei 1925. 
b. Tweede gebruiksperiode van 28 april 1928 tot en met 9 december 1957. 
 

WESTERVOORT (GD) 
 

WESTERVOORT   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1867 Vervaardigd door fa. Posthumus in april 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 april 1907 en terugontvangen op 
15 maart 1939, waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 12 april 1907 tot en met en met 1 maart 1939. 
 

WESTMAAS (ZH) 
 

WESTMAAS   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1868 Opgeleverd door De Munt in juli 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 juli 1912, afgekeurd op 27 mei 
1966 en vernietigd op 17 augustus 1967.  
a. Eerste gebruiksperiode van 31 juli 1912 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 8 december 1966 (24-uurs karakters). 
 

WESTZAAN (NH) 
 

WESTZAAN 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1869 Vervaardigd door fa. Posthumus in november 1906. 
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Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 17 november 1906 en 
terugontvangen op 17 mei 1915, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 17 november 1906 tot en met 11 mei 1915. 
 
WESTZAAN 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1870 Opgeleverd door De Munt in mei 1915. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 11 mei 1915 en terugontvangen in 
februari 1919, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 12 mei 1915 tot en met 18 februari 1919. 
 
WESTZAAN 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1871 Opgeleverd door De Munt in oktober 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 oktober 1913 en vernietigd op 25 
februari 1936. Gebruiksperiode van 21 oktober 1913 tot en met 16 augustus 1925. 
 

WEZEP (GD) 
 

WEZEP   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1872 Opgeleverd door De Munt in december 1912. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 11 december 1912 en 
terugontvangen op 12 december 1949.  
a. Eerste gebruiksperiode van 12 december 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 16 augustus 1949 (24-uurs karakters). 
 

WIERINGERWAARD (NH) 
 

WIERINGERWAARD   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1873 Opgeleverd door De Munt in april 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 10 april 1913 en terugontvangen op 
12 maart 1952.  
a. Eerste gebruiksperiode van 11 april 1913 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 1 maart 1952 (24-uurs karakters). 
 

WIEUWERD (FR) 
 

WIEUWERD   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1874 Opgeleverd door De Munt in mei 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 13 mei 1911 en terugontvangen op 6 
mei 1924. Het stempel werd vernietigd op 4 maart 1925.  
Gebruiksperiode van 16 mei 1911 tot en met 30 april 1924. 
 

WIJCHEN (GD) 
 

WIJCHEN 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1875 Opgeleverd door De Munt in september 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 september 1912 en vernieuwd in 
oktober 1924, aldus een aantekening bij de stempelafdruk. In januari 1921 was echter al een nieuw 
stempel verstrekt met volgnummer 1. Het langebalkstempel werd terugontvangen in september 1962. 
Gebruiksperiode van 1 oktober 1912 tot en met 8 januari 1921. 
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WIJCHEN 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1876 Opgeleverd door De Munt in september 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 september 1912 en 
terugontvangen in september 1962. Gebruiksperiode van 1 oktober 1912 tot en met 9 mei 1921. 
 

WIJHE (OV) 
 

 
 
WIJHE 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1877 Vervaardigd door De Munt in september 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 9 september 1909, afgekeurd in april 
1957 en terugontvangen in november 1957.  
a. Eerste gebruiksperiode van 10 september 1909 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot november 1957 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 
WIJHE 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1878 Vervaardigd door De Munt in september 1910. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, was besteld in juli 1909 en werd pas toegezonden op 
4 oktober 1910. het stempel werd afgekeurd in april 1957 en terugontvangen in augustus 1957. 
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a.  Eerste gebruiksperiode van 5 oktober 1910 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met mei 1957 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

WIJK AAN ZEE (NH) 
 

WIJK AAN ZEE 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1879 Vervaardigd door De Munt in oktober 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 27 oktober 1906. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 28 oktober 1906 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode vanaf .. en was eind 1979 nog in gebruik (Romeinse maandcijfers, 24-

uurs karakters). 
 

WIJK BIJ DUURSTEDE (UT) 
 

WIJK BIJ DUURSTEDE 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1880 Opgeleverd door De Munt in juni 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 1 juli 1907 en terugontvangen op 25 
juli 1916, waarna het stempel werd vernietigd. Gebruiksperiode van 2 juli 1907 tot en met 7 juni 1916. 
 
WIJK BIJ DUURSTEDE 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1881 Opgeleverd door De Munt in april 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 19 april 1910 en terugontvangen op 
31 juli 1916, waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 20 april 1910 tot en met 23 juni 1916. 
 

WIJLRE (LB) 
 

WIJLRE   (12-uurs karakters) 
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LBPK 1882 Vervaardigd door De Munt in november 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 3 december 1907. 
Gebruiksperiode van 4 december 1907 en was op 12 juli 1926 nog in gebruik. 
 

WILDERVANK (GN) 
 

WILDERVANK 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1883 Opgeleverd door De Munt in juli 1911. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 4 juli 1911 en terugontvangen op 8 
maart 1958.  
a. Eerste gebruiksperiode van 5 juli 1911 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 2 maart 1951 (24-uurs karakters). 
 
WILDERVANK 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1884 Opgeleverd door De Munt in september 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 7 oktober 1913. 
Gebruiksperiode van 8 oktober 1913 tot en met 28 maart 1929. 
 

WILLEMSTAD (NB) 
 

WILLEMSTAD 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1885 Opgeleverd door De Munt in juli 1914. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 8 juli 1914. Bij de afdruk is met 
potlood vermeld: Niet te vinden november 1958 paraaf. Het stempel is dus blijkbaar zoekgeraakt, 
doch het is niet duidelijk wanneer het stempel verloren is gegaan. Waarschijnlijk is dit gebeurd in 
maart 1939. Gebruiksperiode van 9 juli 1914 tot maart 1939. 
 

WILNIS (UT) 
 

WILNIS   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1886 Opgeleverd door De Munt in september 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 5 september 1910. 
a. Eerste gebruiksperiode van 6 september 1910 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 9 maart 1940 (24-uurs karakters). 
 

WILP (GD) 
 

WILP (GELDERL.)  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1887 Vervaardigd door De Munt in februari 1915. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 maart 1915 en terugontvangen op 
20 oktober 1948.  
a. Eerste gebruiksperiode van 4 maart 1915 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 14 oktober 1948 (24-uurs karakters). 
 

WINKEL (NH) 
 

WINKEL 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1888 Vervaardigd door De Munt in september 1907. 
 



 26  

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 18 september 1907 en 
terugontvangen op 27 februari 1913.  
Gebruiksperiode van 19 september 1907 tot en met 20 februari 1913. 
 
WINKEL 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1889 Opgeleverd door De Munt in februari 1913. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 februari 1913 en terugontvangen 
in november 1938.  
Gebruiksperiode van 21 februari 1913 tot en met 18 maart 1938. 
 
WINKEL 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1890 Opgeleverd door De Munt in februari 1913. 
 

 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 februari 1913. 
a. Eerste gebruiksperiode van 21 februari 1913 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was eind 1979 nog in gebruik (24-uurs karakters). 
 

WINSCHOTEN (GN) 
 

WINSCHOTEN 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1891 Vervaardigd door De Munt in oktober 1908. 
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Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 20 oktober 1908 en vernietigd 
op 23 januari 1918. Gebruiksperiode van 21 oktober 1908 tot en met 3 februari 1917. 
 
WINSCHOTEN 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1892 Vervaardigd door De Munt in mei 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 18 mei 1908, afgekeurd in juni 1956 
en terugontvangen in januari 1957. Gebruiksperiode van 19 mei 1908 tot en met 13 oktober 1956. 
 

Stationspostkantoor (expeditiekantoor) 
 

WINSCHOTEN STATION 1  (12-uurs karakters) 
 

LBST 0086 Vervaardigd door De Munt in november 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 25 november 1908. 
Gebruiksperiode van 26 november 1908 tot en met 31 december 1967. 
 

WINSSEN (GD) 
 

WINSSEN   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1893 Opgeleverd door De Munt in december 1910. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 15 december 1910, terugontvangen 
op 11 augustus 1978 en vernietigd op 14 november 1978. 
a. Eerste gebruiksperiode van 16 december 1910 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 8 augustus 1978 (24-uurs karakters). 
 

WINSUM (GN) 
 

WINSUM (GN.) 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1894 Vervaardigd door De Munt in maart 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 maart 1908 en terugontvangen op 
15 oktober 1948. Het stempel werd vervangen door een exemplaar met volgnummer 2. 
a. Eerste gebruiksperiode van 22 maart 1908 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 27 juli 1948 (24-uurs karakters). 
 

WINTERSWIJK (GD) 
 

WINTERSWIJK 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1895 Vervaardigd door De Munt in oktober 1906. 
 

 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 6 november 1906. 
Gebruiksperiode van 7 november 1906 tot en was op 21 oktober 1930 nog in gebruik. 
 
WINTERSWIJK 2  (12-uurs karakters) 
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LBPK 1896 Vervaardigd door De Munt in april 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 mei 1907 en terugontvangen op 5 
maart 1952. Gebruiksperiode van 3 mei 1907 tot en met 15 juni 1942. 
 
WINTERSWIJK 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1897 Vervaardigd door De Munt in september 1909. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 9 september 1909. 
Gebruiksperiode van 10 september 1909 tot en met 2 mei 1934. 
 
WINTERSWIJK 4  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1898 Opgeleverd door De Munt op 19 juni 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 24 juni 1914 en afgekeurd op 11 
januari 1962. Gebruiksperiode van 25 juni 1914 tot en met 13 mei 1963. 
 

WIRDUM (FR) 
 

WIRDUM (FR.)   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1899 Opgeleverd door De Munt op 24 januari 1914. 
  Omgezet in een plattelandspostagentschap met ingang van 1 april 1966. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 4 februari 1914. 
a. Eerste gebruiksperiode van 5 februari 1914 tot .. (12-uurs karakters) (poststation). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 31 maart 1966 (24-uurs karakters) (poststation). 
c. Derde gebruiksperiode vanaf 1 april 1966 en was op 16 september 1987 nog in gebruik 
(postagentschap). 
 

WITMARSUM (FR) 
 

WITMARSUM   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1900 Opgeleverd door De Munt in augustus 1912. 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 30 augustus 1912 en terugontvangen 
op 10 juni 1952.  
a. Eerste gebruiksperiode van 31 augustus 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 4 juni 1952 (24-uurs karakters). 
 

WOENSEL (NB) 
 

WOENSEL   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1901 Vervaardigd door De Munt in maart 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 maart 1908. 
Gebruiksperiode van 22 maart 1908 tot en met 28 februari 1931. 
 

WOERDEN (UT) 
 

WOERDEN 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1902 Opgeleverd door De Munt in december 1910. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 15 december 1910. 
Gebruiksperiode van 16 december 1910 tot 28 april 1922. 
 
WOERDEN 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1903 Opgeleverd door De Munt in december 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 15 december 1910, afgekeurd op 22 
november 1960 en terugontvangen in februari 1961. 
Gebruiksperiode van 16 december 1910 tot en met 15 februari 1961. 
 
WOERDEN 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1904 Vervaardigd door De Munt in februari 1915. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 maart 1915 en vernietigd op 
8 januari 1920.  De datum in de stempelafdruk werd met de pen bijgewerkt. 
Gebruiksperiode van 4 maart 1915 tot en met 23 december 1919. 
 

WOLDENDORP (GN) 
 

WOLDENDORP   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1905 Vervaardigd door De Munt in augustus 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 24 augustus 1908, afgekeurd in 
augustus 1954 en terugontvangen op 22 januari 1955. 
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a.  Eerste gebruiksperiode van 25 augustus 1908 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 10 december 1954 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

WOLFHEZE (GD) voorheen WOLFHEZEN 
 

WOLFHEZEN   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1906 Vervaardigd door De Munt in december 1908. 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 januari 1909. De letter N is later 
met de pen doorgehaald in de afdruk in het stempelboek. 
 
WOLFHEZE    (24-uurs karakters) 
 

LBPK 1906X 

 
 

Door auteur letter N uit afdruk stempelboek verwijderd 
 

Naast de afdruk van het stempel is vermeld: Naam wordt Wolfheze, stempel gewijzigd bij CWP, 22 
mei 1935. 
a.  Eerste gebruiksperiode met benaming WOLFHEZEN van 3 januari 1909 tot .. (Arabische 

maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 21 mei 1935 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
c.  Derde gebruiksperiode met benaming WOLFHEZE van 23 mei 1935 tot en met 19 augustus 1935 

(Romeinse maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 

WOLPHAARTSDIJK (ZL) 
 

WOLPHAARTSDIJK   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1907 Opgeleverd door De Munt in maart 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 april 1912. 
Gebruiksperiode van 4 april 1912 en was op 31 maart 1931 nog in gebruik. 
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WOLTERSUM (GN) 
 

WOLTERSUM   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1908 Vervaardigd door De Munt in augustus 1908. 
 

 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 24 augustus 1908 en terugontvangen 
in februari 1926. Het dagtekeningstempel werd opnieuw verzonden op 28 april 1928 en 
terugontvangen op 12 februari 1965. Het stempel werd vernietigd op 21 april 1977. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 25 augustus 1908 tot en met 15 januari 1926 (Arabische maandcijfers, 

12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van 29 april 1928 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
c.  Derde gebruiksperiode van .. tot en met 2 november 1964 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

WOLVEGA (FR) 
 

WOLVEGA 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1909 Vervaardigd door De Munt in mei 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 18 mei 1908, afgekeurd in januari 
1957 en terugontvangen in mei 1957.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 19 mei 1908 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 8 maart 1957 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

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

LBPK 1910 Opgeleverd door De Munt in augustus 1915. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 23 augustus 1915 en terugontvangen 
op 12 september 1949.  
a. Eerste gebruiksperiode van 24 augustus 1915 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 26 augustus 1949 (24-uurs karakters). 
 

WORKUM (FR) 
 

WORKUM 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1911 Vervaardigd door De Munt in december 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, was besteld in juni 1906 en werd toegezonden op 17 
december 1906.  
a.  Eerste gebruiksperiode vanaf 18 december 1906 tot .. 1939 (Arabische maandcijfers, 12-uurs 

karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode vanaf .. 1939 en was in december 1985 nog in gebruik (Romeinse 

maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 
WORKUM 2  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1912 Vervaardigd door fa. Posthumus in november 1906. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, was besteld in november 1906, werd toegezonden op 17 
november 1906 en terugontvangen op 25 mei 1973, waarna het stempel werd vernietigd. 
a. Eerste gebruiksperiode van 18 november 1906 .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot mei 1973 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs karakters). 
 

WORMER (NH) 
 

WORMER   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1913 Opgeleverd door De Munt in september 1913. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 7 oktober 1913, afgekeurd op 19 
augustus 1969 en vernietigd op 19 februari 1970. 
a. Eerste gebruiksperiode van 8 oktober 1913 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 7 oktober 1969 (24-uurs karakters). 
 

WORMERVEER (NH) 
 

WORMERVEER 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1914 Vervaardigd door De Munt in september 1906. 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd rechtstreeks door De Munt  toegezonden op 14 
september 1906. Een afdruk van het stempel werd niet in het stempelboek aangebracht. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 15 september 1906 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 7 oktober 1971 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

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

LBPK 1915 Vervaardigd door De Munt in juni 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 24 juni 1907, afgekeurd op 22 
september 1970 en vernietigd op 29 september 1971. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 25 juni 1907 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 27 oktober 1970 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 
WORMERVEER 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1916 Opgeleverd door De Munt in september 1908. 
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Het hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 23 september 1908 en 
terugontvangen op 22 februari 1913, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 24 september 1908 tot en met 29 januari 1913. 
 
WORMERVEER 3  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1917 Opgeleverd door De Munt in januari 1913. 
 

 
 

Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 januari 1913 en 
terugontvangen in mei 1923, waarna het stempel werd vernietigd.  
Gebruiksperiode van 30 januari 1913 tot en met 2 mei 1923. 
 

WORTH RHEDEN (GD) 
 

WORTH RHEDEN   (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1918 Vervaardigd door De Munt in augustus 1908. 
 

  

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd rechtstreeks door De Munt toegezonden op 22 
augustus 1908. Een afdruk van het stempel is niet aangebracht in het stempelboek. Het stempel werd 
in augustus of september 1925 terugontvangen en in de voorraad opgenomen. De afdruk in het 
stempelboek betreft de tweede verstrekking. Het stempel werd opnieuw verzonden op 24 april 1928. 
a. Eerste gebruiksperiode van 23 augustus 1908 tot en met 15 augustus 1925. 
b. Tweede gebruiksperiode van 25 april 1926 tot .. 
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WOUBRUGGE (ZH) 
 

WOUBRUGGE   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1919 Opgeleverd door De Munt in maart 1914. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 april 1914, afgekeurd in september 
1954 en terugontvangen op 6 januari 1955.  
a. Eerste gebruiksperiode van 4 april 1914 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 30 december 1954 (24-uurs karakters). 
 

WOUDRICHEM (NB) 
 

WOUDRICHEM 1  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1920 Vervaardigd door De Munt in maart 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 maart 1908 en terugontvangen in 
oktober 1953, waarna het stempel werd vernietigd.  
a.  Eerste gebruiksperiode van 22 maart 1908 tot .. 1929 (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1929 tot en met 7 januari 1953 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

WOUDSEND (FR) 
 

WOUDSEND   (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBPK 1921 Vervaardigd door De Munt in december 1908. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 januari 1909. Het stempel werd in 
1929 opnieuw toegezonden. Het stempel werd afgekeurd in maart 1960. 
a.  Eerste gebruiksperiode van 3 januari 1909 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
b.  Tweede gebruiksperiode van 29 juni 1929 tot .. (Arabische maandcijfers, 12-uurs karakters). 
c.  Derde gebruiksperiode van .. tot en met 26 augustus 1960 (Romeinse maandcijfers, 24-uurs 

karakters). 
 

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

LBPK 1922 Opgeleverd door De Munt in december 1912. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 11 december 1912, afgekeurd op 24 
september 1964 en vernietigd op 23 maart 1965. Het stempel werd vervangen door een exemplaar 
met volgnummer 1 (tevens vervangend stempel voor nummer 1). 
a. Eerste gebruiksperiode van 12 december 1912 tot .. 1939 (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. 1939 tot en met 21 december 1964 (24-uurs karakters). 
 

YERSEKE (ZL) voorheen IJERSEKE 
 

IJERSEKE 1  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1923 Vervaardigd door De Munt in september 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 30 september 1907 en 
terugontvangen in juni 1929, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 1 oktober 1907 tot en met 31 mei 1929. 
 
IJERSEKE 2  (12-uurs karakters) 
 

LBPK 1924 Vervaardigd door De Munt in september 1907. 
 

 
 

Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 30 september 1907 en 
terugontvangen in juni 1929, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 1 oktober 1907 tot en met 31 mei 1929. 
 


