BAAK (GD)
Bestelhuis Baak
Te Baak was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Zutphen. Na opheffing van het bestelhuis in 1875 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Baak (1)
Het hulppostkantoor Baak werd opgericht op 16 juni 1903 en behoorde tot het ressort van het postkantoor Zutphen.
BAAK
KNHK 0149
1903-06-16

BAAK / ZUTPHEN
DNHK 0002
1929-05-06

Op 31 mei 1932 werd het hulppostkantoor te Baak opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Baak
Mededeelingen No 5699S van 25 mei 1932: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Baak
wordt met ingang van 1 Juni 1932 vervangen door een poststation, een telegraafstation en een telefoonstation. De postbestelling zal van het station ter plaatse uit geschieden.
Het poststation te Baak is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Baak (2)
Met ingang van .. is te Baak een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Zutphen.
Op 31 mei 1975 is het hulppostkantoor te Baak opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Baak
Mededeling No 20 van 20 mei 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 2 juni 1975 wordt het hulppostkantoor met bestelling te Baak vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Zutphen.
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BAAK
KNPL 0018
1975-06-05

BAAKSEM zie BAEXEM
BAAMBRUGGE (UT)
Distributiekantoor Baambrugge en Loenersloot
Te Baambrugge was vanaf 1849 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Amsterdam. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Baambrugge
Het hulppostkantoor Baambrugge werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Loenen.
BAAMBRUGGE
KNHK 0150
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
BAAMBRUGGE
KNHK 0151
1874-06-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BAAMBRUGGE / AMSTERDAM
RNHK 0082A
1929-03-11

2

BAAMBRUGGE (Ut.)
KNHK 0152
1941-02-21

BAAMBRUGGE / AMSTERDAM
RNHK 0082B
1951-05-15

Op 30 september 1967 is het hulppostkantoor te Baambrugge opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Baambrugge
Met ingang van 1 oktober 1967 is te Baambrugge een plattelandspostagentschap gevestigd onder
het postkantoor Amsterdam.
BAAMBRUGGE
KNPL 0019
1967-10-20
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Hulptelegraafkantoor Baambrugge
Met ingang van 1 juni 1910 is het hulptelegraafkantoor Baambrugge gevestigd.
BAAMBRUGGE
KNTF
1910-05-27

BAARD (FR)
Hulppostkantoor Baard
Het hulppostkantoor Baard werd opgericht op 15 augustus 1871 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Leeuwarden.
BAARD
KNHK 0153
1871-08-15

Stempelafdrukken op postzegels bekend in blauw.
Het hulppostkantoor te Baard werd opgeheven op 31 januari 1886.

Poststation Baard
BAARD (Fr.)
KNPS 0022
1941-06-18
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Op 19 mei 1969 is het poststation te Baard overgebracht van het ressort van het postkantoor Leeuwarden naar het ressort van het postkantoor Franeker.
BAARD
KNPS 0023
1969-06-04

Met ingang van 1 september 1970 is het poststation te Baard opgeheven.

BAARDWIJK (NB)
Onderkantoor Baartwyk
Te Baartwyk was vanaf 1 januari 1807 een onderkantoor gevestigd van ’s-Hertogenbosch.
Het onderkantoor te Baartwyk werd opgeheven en vervangen door een distributiekantoor.

Distributiekantoor Baartwyk
Te Baartwyk was vanaf 1826 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor ’s-Hertogenbosch. Het distributiekantoor te Baartwyk werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Baardwyk
Het hulppostkantoor Baardwyk werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor ’s-Hertogenbosch.
BAARDWYK
KNHK 0154
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BAARDWIJK
KNHK 0155
1871-01-28

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Baardwijk werd overgebracht naar het ressort van het postkantoor Waalwijk.
BAARDWIJK
5

Op 30 april 1927 is het hulppostkantoor te Baardwijk opgeheven en vervangen door een stadspostagentschap.

Stadspostagentschap Baardwijk
Mededeelingen No 3015S van 27 april 1927: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Baardwijk wordt met ingang van 1 Mei 1927 vervangen door een postagentschap, alsmede een telegraaftelefoonstation zonder telegrambestelling. De postbestelling blijft van Waalwijk uit geschieden.
WAALWIJK- / BAARDWIJK
DNPA 0218
1940-12-03

Mededelingen No 29 van 24 juli 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 19 juli 1973 is het stadspostagentschap Waalwijk-Baardwijk opgeheven.

Telegraafkantoor Baardwijk

In het stempelboek is een afdruk aangebracht van een lakcachet (wapencachet). Bij de afdruk is vermeld:
Afdruk oud stempel opgezonden ter vernietiging. Datum verstrekking onbekend. Het lakcachet werd
vernietigd op 5 mei 1927.

BAARLAND (ZL)
Bestelhuis Baarland
Te Baarland was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Goes. Het bestelhuis werd op 30 november 1903 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
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Hulppost- en telegraafkantoor Baarland (1)
Het hulppost- en telegraafkantoor Baarland werd opgericht op 1 december 1903 en behoorde tot het
ressort van het postkantoor Goes.
BAARLAND
KNHK 0156
1903-12-01

Op 28 februari 1924 is het hulppostkantoor te Baarland opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Baarland (1)
Mededeelingen No 2139S van 27 februari 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Baarland wordt met ingang van 1 Maart 1924 vervangen door een station voor den post-, telegraafen telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Hoedekenskerke uit geschieden.
BAARLAND

Op .. is het poststation te Baarland opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Baarland (2)
Met ingang van .. is te Baarland een hulppostkantoor gevestigd.
Op 31 juli 1966 is het hulppostkantoor te Baarland opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Baarland (2)
Met ingang van 1 augustus 1966 is te Baarland een poststation gevestigd.
BAARLAND
KNPS 0024
1966-08-23
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Het poststation te Baarland is op 31 juli 1968 opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Baarland
Op 1 augustus 1968 is te Baarland een plattelandspostagentschap gevestigd.

BAARLE-NASSAU (NB)
Bestelhuis Baarle-Nassau
Te Baarle-Nassau was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Tilburg. Het bestelhuis werd op 30 september 1868 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Baarle-Nassau
Het hulppostkantoor Baarle-Nassau werd opgericht op 1 oktober 1868 en behoorde tot het ressort
van het postkantoor Tilburg.
BAARLE-NASSAU
KNHK 0157
1868-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BAARLE-NASSAU / TILBURG
RNHK 0083
1929-05-02
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BAARLO (LB)
Hulppostkantoor Baarlo
Het hulppostkantoor Baarloo werd opgericht op 16 april 1898 en behoorde tot het ressort van het postkantoor Venlo.
BAARLOO
KNHK 0158
1898-04-16

De benaming van het hulppostkantoor te Baarloo werd volgens de Alphabetische lijst van november
1901 gewijzigd in Baarlo.
BAARLO (Lb.)
KNHK 0159
1918-05-15

BAARLO / VENLO
RNHK 0084
1929-05-24
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Baarlo / Venlo
RNHK 0085
1959-10-00

Dienstorder No H.492 van 14 november 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is te rekenen van 1 november 1978 gewijzigd
in:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hulppostkantoor
Baarlo
Baarlo Lb
BAARLO Lb
KNHK 0160
1978-04-19

BAARN (UT)
Bestelhuis Baarn
Te Baarn was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Amersfoort. Het bestelhuis werd op 31 december 1865 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Baarn
Het hulppostkantoor Baarn werd opgericht op 1 januari 1866 (splitsing van het gebied van Eemnes en
Baarn) en behoorde tot het ressort van het postkantoor Amersfoort.
BAARN
10

KNHK 0161
1866-01-01

Lettertype met schreven.
BAARN
KNHK 0162
1873-08-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Baarn werd op 14 februari 1877 opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Baarn
Met ingang van 15 februari 1877 werd te Baarn een post- en telegraafkantoor gevestigd.
BAARN
KNPK 0034
1901-10-04

BAARN

Bijpostkantoor en stadspostagentschap

BAARN

Reigerstraat

Mededelingen No 17 van 1 mei 1973: Kantoren, Vestiging enz.
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Op 1 mei 1973 wordt het stadspostagentschap Baarn-Reigerstraat gevestigd, dat voor de postdienst
zal ressorteren onder het postkantoor Baarn.
BAARN-REIGERSTRAAT
DNPA 0219
1973-05-09

Het stadspostagentschap Baarn-Reigerstraat is op 2 april 1979 opgeheven.

BAARN

Soestdijk

BAARN-SOESTDIJK
DNBK 0130
1890-01-06

Telegraafkantoor Baarn
BAARN
KNTF
19??
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BAARN
Hulppostkantoor
Hulppostkantoor Baarn-Eikenlaan
Dienstorder No H.14 van 3 januari 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 12 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hulppostkantoor
Lage Vuursche
Baarn-Eikenlaan
BAARN- EIKENLAAN
DNHK 0003
1977-12-12

BAARN-EEMNES (UT)
Distributiekantoor Eemnes en Baarn
Te Eemnes en Baarn was vanaf 1816 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale
gebied van het postkantoor Amsterdam.

Het distributiekantoor te Eemnes en Baarn werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Baarn-Eemnes
Het hulppostkantoor Eemnes en Baarn (Baarn-Eemnes) werd opgericht op 1 september 1850 en behoorde tot het ressort van het postkantoor Amersfoort.
BAARN-EEMNES
KNHK 0163
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1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw, groen, rood en zwart. Lettertype met schreven.
Op 31 december 1865 werd het verzorgingsgebied van het hulppostkantoor opgesplitst in twee afzonderlijke hulppostkantoren, Baarn en Eemnes-Binnen.

BABBERICH (GD)
Hulppostkantoor Babberich
Het hulppostkantoor Babberich werd opgericht op 1 november 1901 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Zevenaar.
BABBERICH
KNHK 0164
1901-11-02

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BABBERICH (Gld.)
KNHK 0165
1927-11-11

BABBERICH / ZEVENAAR
RNHK 0086
1929-03-27

Met ingang van 31 maart 1975 is het hulppostkantoor te Babberich opgeheven en vervangen door
een plattelandspostagentschap.
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Plattelandspostagentschap Babberich
Mededeling No 13 van 1 april 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 7 april 1975 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Babberich vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Zevenaar.
BABBERICH
KNPL 0020
1975-04-21

BADHOEVEDORP (NH)
Poststation Badhoevedorp
Mededeelingen No 2378S van 26 februari 1936: Met ingang van 2 maart 1936 wordt in de gemeente Haarlemmermeer een poststation gevestigd, hetwelk met den naam Badhoevedorp wordt aangeduid.
BADHOEVEDORP (N.H.)
KNPS 0025
1936-03-02

Hulppostkantoor Badhoevedorp
Met ingang van 1 november 1938 is te Badhoevedorp een hulppostkantoor gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Hoofddorp-Haarlemmermeer.
BADHOEVEDORP / HOOFDDP.-HAARL.MEER
RNHK 0087
1938-10-29
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Melding in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van december 1945: De heer J.W. van
Sante was zoo attent ons een briefkaart te zenden afgestempeld Badhoevedorp (N.H.) – 3.1.10. Het
jaartal 1945 onderin ontbreekt, daar door de slechte postverbindingen de jaarkarakters voor de postkantoren in de ressorten Haarlem en Hoofddorp niet op tijd aangekomen waren.
Met ingang van 1 augustus 1954 is het hulppostkantoor te Badhoevedorp overgebracht van het ressort
van het postkantoor Hoofddorp-Haarlemmermeer naar het ressort van het postkantoor Amsterdam.
BADHOEVEDORP / AMSTERDAM
RNHK 0088
1954-09-07

Met ingang van 30 november 1964 is het hulppostkantoor te Badhoevedorp opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Badhoevedorp
Op 1 december 1964 is het bijpostkantoor Badhoevedorp gevestigd.
Mededelingen No 50 van 6 december 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 december 1977 is het bijpostkantoor met bestelling Badhoevedorp overgebracht van het ressort
van het districtspostkantoor Amsterdam naar het ressort van het postkantoor Zwanenburg.
Mededelingen No 51 van 13 december 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 december 1977 is het bijpostkantoor met bestelling Badhoevedorp overgebracht van het ressort
van het districtspostkantoor Amsterdam naar het ressort van het postkantoor Zwanenburg (2de vermelding).
BADHOEVEDORP
KNBK 0004
1978-01-24
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BAEXEM c.q. BAAKSEM (LB)
Hulppostkantoor Baexem (1)
Het hulppostkantoor Baexem werd opgericht op 1 januari 1854. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Roermond.
BAEXEM
KNHK 0167
1854-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
Op 1 januari 1883 werd de tenaamstelling gewijzigd in Baaksem.
BAAKSEM
KNHK 0168
1886-01-20

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BAEXEM
KNHK 0169
1912-09-04

BAEXEM / HEIJTHUIJSEN
RNHK 0089
1929-07-15
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Het hulppostkantoor te Baexem is op .. 1931 overgebracht van het ressort van het postkantoor Heijthuijsen naar het ressort van het postkantoor Roermond.
BAEXEM / ROERMOND
RNHK 0090
1931-02-04

Op 30 april 1938 is het hulppostkantoor te Baexem opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Baexem (1)
Met ingang van 1 mei 1938 is te Baexem een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Roermond.
Het poststation te Baexem is op 31 januari 1946 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Baexem (2)
Met ingang van 1 februari 1946 is te Baexem een hulppostkantioor gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Roermond.
BAEXEM- / ROERMOND
RNHK 0091
1946-01-22

Op 31 juli 1956 is het hulppostkantoor te Baexem opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Baexem (2)
Met ingang van 1 augustus 1956 is te Baexem een poststation gevestigd.
Op .. is het poststation te Baexem opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Baexem (3)
Met ingang van .. is te Baexem een hulppostkantoor gevestigd.
Het hulppostkantoor te Beaxem is op 30 juni 1974 opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Baexem
Mededelingen No 24 van 18 juni 1974: Kantoren, Vestiging enz.
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Op 1 juli 1974 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling Baexem vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Roermond.
BAEXEM
KNPL 0021
1974-07-05

BAFLO (GR)
Bestelhuis Baflo
Te Baflo was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Groningen. De postale dienstverlening te Rasquert en Tinallinge werd door het bestelhuis te
Baflo verzorgd. Het bestelhuis werd op 31 juli 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Baflo (1)
Het hulppostkantoor Baflo werd opgericht op 1 augustus 1869 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Onderdendam.
BAFLO
KNHK 0170
1869-08-01

Het kantoornaamstempel van ZOUTKAMP werd op dezelfde datum toegezonden.
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Baflo werd overgebracht naar het ressort van het postkantoor Winsum.
BAFLO

BAFLO (Gn.)
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KNHK 0171
1916-07-27

BAFLO / WINSUM
RNHK 0092
1929-04-13

Met ingang van 31 augustus 1938 is het hulppostkantoor Baflo opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Baflo
Op 1 september 1938 is te Baflo een poststation gevestigd.
Het poststation te Baflo is op 14 oktober 1943 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Baflo (2)
Met ingang van 15 oktober 1943 is te Baflo een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Groningen.
BAFLO / GRONINGEN
RNHK 0093
1943-10-15

Het hulppostkantoor te Baflo is op 1 september 1947 overgebracht van het ressort van het postkantoor Groningen naar het ressort van het postkantoor Winsum.
BAFLO- / WINSUM (Gn.)
RNHK 0094
1947-09-03
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BAKEL (NB)
Bestelhuis Bakel
Te Bakel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Helmond. Het bestelhuis werd op 31 maart 1874 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bakel (1)
Het hulppostkantoor Bakel werd opgericht op 1 april 1874 en behoorde tot het ressort van het postkantoor Helmond.
BAKEL
KNHK 0172
1874-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Bakel werd op 16 april 1883 opgeheven.

Hulppost- en telegraafkantoor Bakel (2)
Met ingang van 1 april 1903 is het hulppost- en telegraafkantoor te Bakel opgericht. Het hulppost- en
telegraafkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Helmond.
BAKEL
KNHK 0173
1903-04-01

BAKEL (N.B.)
KNHK 0174
1928-08-01
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BAKEL / HELMOND
RNHK 0095A
1929-05-24

Op 15 april 1936 is het hulppostkantoor te Bakel opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Bakel
Met ingang van 16 april 1936 is te Bakel een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Helmond.
Het poststation te Bakel is op 31 oktober 1943 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bakel (3)
Met ingang van 1 november 1943 is te Bakel een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Helmond.
BAKEL / HELMOND
RNHK 0095B
1943-11-01

Mededelingen No 34 van 24 augustus 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1976 wordt het hulppostkantoor met bestelling Bakel overgebracht van het ressort van
het postkantoor Helmond naar het ressort van het postkantoor Deurne.
BAKEL
KNHK 0175
22

1976-08-20

BAKHUIZEN (FR)
Wisselplaats Bakhuizen
Te Bakhuizen was van 1853 tot en met 1865 een wisselplaats gevestigd ten behoeve van de postritten.

Hulppostkantoor Bakhuizen (1)
Het hulppostkantoor Bakhuizen werd opgericht op 1 januari 1866. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor De Lemmer.
BAKHUIZEN
KNHK 0176
1866-01-30

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
BAKHUIZEN
KNHK 0177A
1877-10-25

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Bakhuizen behoorde later tot het ressort van het op 24 april 1878 opgerichte
postkantoor Balk.
BAKHUIZEN
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BAKHUIZEN
KNHK 0177B
1900-02-28

Op .. is het hulppostkantoor te Bakhuizen overgebracht van het ressort van het postkantoor Balk naar
het ressort van het postkantoor Workum.
BAKHUIZEN / WORKUM
RNHK 0096
1929-05-17

Met ingang van 31 augustus 1936 is het hulppostkantoor te Bakhuizen opgeheven en vervangen
door een poststation.

Poststation Bakhuizen
Op 1 september 1936 is te Bakhuizen een poststation gevestigd.
Het poststation te Bakhuizen is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bakhuizen (2)
Met ingang van .. is te Bakhuizen een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Workum.
BAKHUIZEN
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BAKHUIZEN
KNHK 0177C
1957-05-29

Het hulppostkantoor te Bakhuizen is op 1 oktober 1964 overgebracht van het ressort van het postkantoor Workum naar het ressort van het postkantoor Sneek.
Bakhuizen / Sneek
RNHK 0097
1964-09-22

Mededelingen No 1 van 7 januari 1975: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 februari 1975 wordt het hulppostkantoor met bestelling te Bakhuizen, overgebracht van het ressort van het postkantoor Sneek naar het ressort van het postkantoor Joure.
BAKHUIZEN
KNPS 0026
1975-01-27

25

Hulptelegraafkantoor Bakhuizen

BAKKEVEEN (FR)
Bestelhuis Bakkeveen
Te Bakkeveen was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Heerenveen. Het bestelhuis werd op 31 juli 1874 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bakkeveen
Het hulppostkantoor Bakkeveen werd opgericht op 1 augustus 1874 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Gorredijk.
BAKKEVEEN
KNHK 0178
1874-08-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Op 15 mei 1971 is het hulppostkantoor te Bakkeveen opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.
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Plattelandspostagentschap Bakkeveen
Mededelingen No 22 van 1 juni 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 17 mei 1971 is het hulppostkantoor met bestelling te Bakkeveen vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst is blijven ressorteren onder het postkantoor Drachten.
BAKKEVEEN
KNPL 0022
1971-05-27

BAKKUM (NH)
Hulppostkantoor Bakkum
Mededeelingen No 7069s van 31 december 1914: Met ingang van 16 Januari 1915 wordt te Bakkum
een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Uitgeest als hoofdkantoor zal optreden.
BAKKUM (NOORD-HOLL.)
KNHK 0179
1915-01-16

BAKKUM / ALKMAAR
RNHK 0098
1929-04-23

Het hulppostkantoor te Bakkum is op .. opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Bakkum
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Met ingang van .. is te Bakkum een poststation gevestigd.
Op 30 september 1942 is het poststation te Bakkum vervangen door een hulppostkantoor behorende tot
het ressort van het postkantoor Beverwijk.

Hulppostkantoor Bakkum
Met ingang van 1 oktober 1942 is te Bakkum een hulppostkantoor gevestigd ressorterend onder het
postkantoor Beverwijk.
BAKKUM / BEVERWIJK
RNHK 0099
1942-09-14

Op 21 januari 1962 is het hulppostkantoor te Bakkum opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Bakkum
Met ingang van 22 januari 1962 is het hulppostkantoor te Bakkum omgezet in een poststation, waardoor de postbestelling ter plaatse voortaan vanuit Castricum geschiedde.
Op de stempelkaart: Met ingang van 31 december 1966 is het poststation te Bakkum opgeheven.

Stadspostagentschap Bakkum
Op 1 januari 1967 is te Bakkum een stadspostagentschap gevestigd behorende onder het postkantoor Castricum.
CASTRICUM / BAKKUM

Afgekeurd stempel, niet in gebruik genomen

CASTRICUM / BAKKUM
DNPA 0220
1967-02-14

Dienstorder No H.325 van 28 juni 1977: Wijziging benaming postinrichting.
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De benaming van het stadspostagentschap, dat werd aangeduid met de naam Bakkum, is te rekenen
van 1 juli 1977 gewijzigd in Castricum-Van Oldenbarneveldweg.

BALGOIJ (GD)
Bestelhuis Balgoy
Te Balgoy was vanaf 1 januari 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Nijmegen. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Balgoij (1)
Mededeelingen No 2710s van 18 juni 1914: Met ingang van 1 Juli 1914 wordt te Balgoy een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Wijchen als hoofdkantoor zal op treden.
Het hulppostkantoor zal aan het spoorwegstation te Wijchen in verbinding staan met de treinen II en F
Breda-Arnhem (afstand 40 minuten). Op Zon- en feestdagen wordt alleen de dienst in verband met
trein II uitgevoerd.
Mededeelingen No 2995s van 2 juli 1914: Het hulppostkantoor te Balgoij, waarvan de vestiging ter
kennis is gebracht in “Mededeelingen” XXV van dit jaar, zal aan het spoorwegstation te Wijchen in
verbinding staan met de treinen I en F Breda-Arnhem (Op Zon- en feestdagen met trein D).
BALGOIJ
KNHK 0180
1914-07-01

Op 30 september 1925 is het hulppostkantoor te Balgoij opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Balgoij
Mededeelingen No 8878S van 19 augustus 1925: Het hulppostkantoor te Balgoy wordt met ingang
van 1 October 1925 vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling aldaar zal van
Wijchen uit geschieden.
BALGOIJ

Mededeelingen No 7886S van 13 juli 1932: Met ingang van 16 Juli 1932 wordt het post-, telegraafen telefoonkantoor te Grave opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor voor de drie diensten. Voor den postdienst zal dit met het hulppostkantoor te Overasselt en de stations te Balgoij,
Escharen, Gassel, Nederasselt en Velp (N-B) ressorteeren onder het hoofdkantoor te Nijmegen.
Het poststation te Balgoij is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Balgoij (2)
Met ingang van .. is het hulppostkantoor Balgoij gevestigd.
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Mededelingen No 46 van 15 november 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 januari 1978 worden:
a. de hulppostkantoren met bestelling te Beneden-Leeuwen, Beuningen, Deest, Druten, Ewijk, Nederasselt, Wamel en Winssen (Gld);
b. het hulppostkantoor zonder bestelling te Balgoij;
c. de plattelandspostagentschappen te Afferden (Gld), Boven-Leeuwen en Puiflijk, overgebracht van
het ressort van het postkantoor Nijmegen naar het ressort van het postkantoor Wijchen.
BALGOIJ
KNHK 0181
1977-11-07

BALK (FR)
Hulppostkantoor Balk
Het hulppostkantoor Balk werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Sneek.
BALK
KNHK 0182
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in groen, rood en zwart. Lettertype met schreven.
BALK
KNHK 0183
1869-05-19

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
Het hulppostkantoor te Balk werd opgeheven op 23 april 1878 en vervangen door een post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Balk
Met ingang van 24 april 1878 is te Balk een post- en telegraafkantoor gevestigd.
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BALK.
KNTF 0000
1878-04-24

BALK
KNPK 0035
1882-04-14

Op 31 mei 1930 is het post- en telegraafkantoor te Balk opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Balk
Mededeelingen No 6247S van 21 mei 1930: Het hoofdkantoor te Balk wordt met ingang van 1 Juni
1930 vervangen door een hulppostkantoor, hetwelk, evenals het hulppostkantoor te Oudemirdum en
het poststation te Oudega-Nijega, voor den postdienst zal ressorteeren onder het hoofdkantoor te
Sneek.
BALK / SNEEK
RNHK 0100
1930-07-04

BALK (Fr.)
KNHK 0184
1930-07-08
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Met ingang van 2 januari 1975 is het hulppostkantoor te Balk overgebracht van het ressort van het
postkantoor Sneek naar het ressort van het postkantoor Joure.
BALK
KNHK 0185
1975-01-27

Op 30 september 1978 is het hulppostkantoor te Balk opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Balk
Met ingang van 2 oktober 1978 is te Balk een bijpostkantoor met bestelling gevestigd.

BALKBRUG (OV)
Hulppostkantoor Balkbrug
Het hulppostkantoor Balkbrug werd opgericht op 15 november 1874 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Zwolle.
BALKBRUG
KNHK 0186
1874-11-28
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BALKBRUG / DEDEMSVAART
RNHK 0101
1929-05-06

BALLUM (FR)
Poststation Ballum
Met ingang van .. 1936 is te Ballum een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Dokkum.
BALLUM (Fr.)
KNPS 0027
1941-06-18

Op 30 april 1975 is het poststation te Ballum opgeheven.

Zitting houden te Ballum
Mededeling No 29 van 22 juli 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 mei 1975 is het poststation te Ballum opgeheven en wordt in de plaats daarvan te Ballum dagelijks
zitting gehouden.

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Ballum

Telegraaf- en telefoonstation Ballum
Met ingang van 1 juni 1923 is het hulptelegraaf- en telefoonstation te Ballum opgeheven en aldaar
een telegraaf- en telefoonstation gevestigd.
BALLUM.
KNTF
1923-09-26
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BANHOLT (LB)
Poststation Banholt
Met ingang van .. is te Banholt een poststation gevestigd.
Mededeelingen No 14723S van 14 december 1932: Het poststation te Banholt werd met ingang van
10 December 1932 opgeheven.

BANT (FR)
Plattelandspostagentschap Bant
Met ingang van 17 februari 1969 is te Bant een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot
het postkantoor Emmeloord.
BANT
KNPL 0023
1969-02-17

BARCHEM (GD)
Bestelhuis Barchem
Te Barchem (gemeente Laren) werd op 1 juli 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale
gebied van het postkantoor Zutphen.

Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Barchem (1)
Mededeelingen No 107s van 6 januari 1916: Met ingang van 1 Februari 1916, wordt een hulppostkantoor gevestigd te Barchem, hetwelk zal ressorteeren onder het postkantoor te Lochem.
BARCHEM (Gld.)
KNHK 0187
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1916-02-01

Op 15 augustus 1931 is het hulppostkantoor te Barchem opgeheven en vervangen door een poststation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Barchem
Mededeelingen No 7999S van 22 juli 1931: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Barchem
wordt met ingang van 17 Augustus 1931 vervangen door een poststation, een telegraafstation en een
telefoonstation. De postbestelling zal van het station ter plaatse uit geschieden.
Het post-, telegraaf- en telefoonstation te Barchem is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Barchem (2)
Met ingang van .. is te Barchem een hulppostkantoor gevestigd.
BARCHEM (Gld.)
KNHK 0188
1941-05-03

Op 15 mei 1971 is het hulppostkantoor te Barchem opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Barchem
Mededelingen No 22 van 1 juni 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 17 mei 1971 is het hulppostkantoor met bestelling te Barchem vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Lochem.
BARCHEM
KNPL 0024
1971-05-27
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BARENDRECHT (ZH)
Distributiekantoor Barendrecht
Te Barendrecht was vanaf 1847 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Dordrecht. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Barendrecht
Het hulppostkantoor Barendrecht werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Zwijndrecht.
BARENDRECHT
KNHK 0189
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BARENDRECHT
KNHK 0190A
1871-08-28

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Het hulppostkantoor te Barendrecht werd op .. overgebracht van het ressort van het postkantoor
Zwijndrecht naar het ressort van het postkantoor Rotterdam.
BARENDRECHT

BARENDRECHT
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KNHK 0190B
1912-11-29

BARENDRECHT / ROTTERDAM
RNHK 0102
1929-03-11

BARENDRECHT (Z.H.)
KNHK 0191
1933-01-09

Op 30 november 1962 is het hulppostkantoor te Barendrecht opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Barendrecht
Met ingang van 1 december 1962 is te Barendrecht een bijpostkantoor gevestigd met de benaming
Rotterdam-Barendrecht. Stempels met de nieuwe benaming werden niet aangemaakt.
Op 31 juli 1964 is het bijpostkantoor te Barendrecht opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Barendrecht
Met ingang van 1 augustus 1964 is te Barendrecht een hoofdpostkantoor gevestigd.
Telegraafkantoor Barendrecht
BARENDRECHT
KNTF
18??
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Plattelandspostagentschap Barendrecht-Smitshoek
Met ingang van 13 november 1972 is de benaming van het plattelandspostagentschap Smitshoek
gewijzigd in Barendrecht-Smitshoek.
BARENDRECHT- SMITSHOEK
DNPL 0008
1972-07-19

BARGER-COMPASCUUM (DR)
Poststation Barger-Compascuum
Met ingang van .. 1927 is te Barger-Compascuum een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Nieuw Amsterdam.
Mededeelingen No 9588S van 24 augustus 1932: Met ingang van 1 September 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Nieuw Amsterdam vervangen door een hulppost-, een telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk evenals de hulpkantoren te Erica, Klazienaveen en Zwartemeer en
het station te Barger-Compascuum voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Emmen.
BARGER-COMPASCUUM (Dr.)
KNPS 0028
1941-06-18

Het poststation te Barger-Compascuum is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Barger-Compascuum
Met ingang van .. is te Barger-Compascuum een hulppostkantoor gevestigd.
Het hulppostkantoor te Barger-Compascuum is op 31 maart 1971 opgeheven en vervangen door
een plattelandspostagentschap.
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Plattelandspostagentschap Barger-Compascuum
Mededeling No 14 van 6 april 1971: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 april 1971 is het hulppostkantoor zonder bestelling Barger-Compascuum vervangen door een
plattelandspostagentschap dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Emmen.
BARGER-COMPASCUUM
KNPL 0025
1971-04-20

BARGER-OOSTERVEEN (DR)
Hulppostkantoor Barger-Oosterveen
Mededeelingen No 2528s van 26 mei 1911: Met ingang van 1 Juni e.k. wordt een hulppostkantoor
gevestigd te Barger-Oosterveen, waarvoor het postkantoor te Nieuw-Amsterdam zal optreden als
hoofdkantoor, en waarmede het in verbinding zal worden gesteld door middel van een rijwieldienst.
BARGER-OOSTERVEEN
KNHK 0192
1911-06-01

Mededeelingen No 4125S van 15 april 1924: Met ingang van 1 Mei 1924 wordt de naam van het
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Bargeroosterveen gewijzigd in Zwartemeer.

BARGEROOSTERVELD (DR)
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Plattelandspostagentschap Bargeroosterveld
Op 19 januari 1970 is het plattelandspostagentschap Bargeroosterveld gevestigd.
BARGEROOSTERVELD
KNPL 0026
1970-01-19

Dienstorder No H.415 van 18 juli 1972: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van de plattelandspostagentschap, die thans worden aangeduid met de benaming Bargeroosterveld, wordt op 1 augustus 1972 gewijzigd in Nieuw Dordrecht-Splitting.

BARNEVELD (GD)
Distributiekantoor Barneveld
Te Barneveld was vanaf 1818 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Amersfoort.

Het distributiekantoor te Barneveld werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Barneveld
Het hulppostkantoor Barneveld werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Amersfoort.
BARNEVELD
KNHK 0193
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in groen, rood en zwart. Lettertype met schreven.
BARNEVELD
KNHK 0194
1873-05-30
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Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Op 31 juli 1876 is het hulppostkantoor te Barneveld opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Barneveld
Met ingang van 1 augustus 1876 is te Barneveld een postkantoor gevestigd.
Het kantoornaamstempel verstrekt in 1873 aan het hulppostkantoor, werd door het postkantoor in
gebruik genomen. Een nieuw kantoornaamstempel werd niet aangemaakt.
Het postkantoor te Barneveld werd op 16 september 1897 omgezet in een post-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Barneveld
Dienstorder No 199 P – 151 T van 7 september 1897: Het rijkstelephoonkantoor te Barneveld wordt,
met ingang van 16 dezer, vervangen door een rijkstelegraafkantoor, in vereeniging met het postkantoor.
BARNEVELD
KNPK 0036A
1909-03-26

BARNEVELD
KNPK 0036B
1917-10-31

BARNEVELD
BARNEVELD

Bijpostkantoor
Legerplaats bij Milligen

Dienstorder No 185 van 14 augustus 1913: Het tijdelijk bijpostkantoor, hetwelk ten behoeve van de
militairen, die van 18 tot en met 28 Augustus en van 10 tot en met 22 September e.k. in de Legerplaats bij Milligen zullen verblijven, aldaar wordt gevestigd, wordt voor de ontvangst van correspondentie op werkdagen drie keer daags in verbinding gesteld met het post- en telegraafkantoor te Barneveld; op Zondag één keer.
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De ambtenaren worden uitgenoodigd, de voor bedoelde militairen bestemde correspondentie zooveel
mogelijk onder bundelstrook, voorzien van het opschrift “Legerplaats bij Milllgen", aan genoemd
kantoor te doen toekomen.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat correspondentie voor het Remontedepôt te Milligen evenals
tot dusverre aan het hulppostkantoor te Garderen moet worden gezonden.
Mededeelingen No 3479s van 14 augustus 1913: Van 18 tot en met 28 Augustus en van 10 tot en
met 22 September a.s. zal in de Legerplaats bij Milligen een tijdelijk, tevens voor den telefoondienst
opengesteld, bijpost- en telegraafkantoor zijn gevestigd.
LEGERPLAATS BIJ MILLIGEN
KNBK 0005
1913-08-18

Naamstempel en cachet werden toegezonden op 14 augustus 1913.
Dienstorder No 27 van 20 januari 1916: Ten behoeve van de militairen, die in de Legerplaats bij
Millingen *) verblijven, is aldaar met ingang van 21 Januari 1916 een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd,
hetwelk voor de ontvangst van correspondentie op werkdagen drie keer daags in verbinding is gesteld
met het post- en telegraafkantoor te Barneveld; op Zondag één keer.
De ambtenaren worden uitgenoodigd, de voor bedoelde militairen bestemde correspondentie zooveel
mogelijk onder bundelstrook, voorzien van het opschrift “Legerplaats bij Millingen” *), aan genoemd
kantoor te doen toekomen.
*) foutieve benaming Millingen moet zijn Milligen (zie hierna).
Dienstorder No 47a (Verbetering) van 28 januari 1916: In Do. no 27/1916, is in de 1e alinea, 2e
regel en 2e alinea 3e regel inplaats van “Millingen” te lezen “Milligen”.
Dienstorder No 63 van 10 februari 1916: Onder verwijzing naar Do. 27/1916 wordt de aandacht van
het personeel er op gevestigd, dat in de bundels voor de “Legerplaats bij Milligen” alléén correspondentie is op te nemen, bestemd voor de in deze legerplaats vertoevende militairen. Alle overige voor
Milligen bestemde stukken, ook die gericht zijn aan het Remonte-depôt aldaar, zijn evenals tot dusverre aan het hulppostkantoor te Garderen te zenden.
Dienstorder No 259 van 31 mei 1917: Verzending. Herhaaldelijk worden brieven en andere stukken
bestemd voor Millingen gezonden naar de Legerplaats bij Milligen, en omgekeerd. Voor een juiste
verzending van deze correspondentie is zorg te dragen.
Dienstorder No 94 van 12 februari 1919: Verzending. Legerplaats bij Milligen. Correspondentie
bestemd voor de Legerplaats bij Milligen, is in verband met de opheffing van het tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar met ingang van 6 Februari 1919, weer aan het hulppostkantoor te
Garderen te zenden.

Telegraafkantoor Barneveld
Met ingang van 1 augustus 1892 is te Barneveld een telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.

BARNFLAIR-MUNNEKEMOER (GR)
Hulppostkantoor Barnflair-Munnekemoer
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Mededeelingen No 9450S van 22 oktober 1919: Met ingang van 1 November a.s. wordt te EmmerCompascuum (Zuid) en te Barnflair-Munnekemoer een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het
postkantoor te Ter Apel als hoofdkantoor zal optreden.
BARNFLAIR- MUNNEKEMOER (Gn.)
KNHK 0195
1919-11-01

Op 15 juli 1925 is het hulppostkantoor te Barnflair-Munnekemoer opgeheven en vervangen door een
poststation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Barnflair-Munnekemoer
Mededeelingen No 6757 van 1 juli 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te BarnflairMunnekemoer wordt met ingang van 16 Juli 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Ter Apel uitgaan.
Op 30 november 1968 is het poststation te Barnflair-Munnekemoer opgeheven en vervangen door
een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Barnflair-Munnekemoer
Met ingang van 2 december 1968 is te Barnflair-Munnekemoer een plattelandspostagentschap gevestigd.
BARNFLAIR-MUNNEKEMOER
KNPL 0027
1968-12-02

Dienstorder No H.341 van 26 juni 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het plattelandspostagentschap, dat wordt aangeduid met de benaming BarnflairMunnekemoer, wordt met ingang van 1 juli 1973 gewijzigd in Ter Apel -Munnekemoer Oost.

BARREVELD (GR)
Wisselplaats Barreveld
Te Barreveld (of Bareveld) was vanaf 1854 tot en met 31 maart 1871 een wisselplaats ten behoeve
van de postritten gevestigd. De wisselplaats had een verbinding met de postkantoren te Veendam en
Stadskanaal.
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BARSINGERHORN (NH)
Bestelhuis Barsingerhorn
Te Barsingerhorn was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Schagen. Het bestelhuis werd op 31 juli 1867 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Barsingerhorn
Het hulppostkantoor Barsingerhorn werd opgericht op 1 augustus 1867 en behoorde tot het ressort
van het postkantoor Schagen.
BARSINGERHORN
KNHK 0196
1867-08-01

(geschreven in het stempelboek). Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BARSINGERHORN / SCHAGEN
RNHK 0103
1929-04-23

Het hulppostkantoor te Barsingerhorn is op 28 februari 1978 opgeheven.

Zitting houden te Barsingerhorn
Mededelingen No 9 van 28 februari 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 maart 1978 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Barsingerhorn opgeheven en daarvoor in de plaats zal met ingang van genoemde datum te Barsingerhorn zitting worden gehouden.

BATENBURG (GD)
Distributiekantoor Batenburg
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Te Batenburg was vanaf 1831 een provinciaal distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale
gebied van het postkantoor Nijmegen. In 1838 werd het provinciaal distributiekantoor omgezet in een
rijksdistributiekantoor. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Batenburg
Het hulppostkantoor Batenburg werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Nijmegen.
BATENBURG
KNHK 0197
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BATENBURG
KNHK 0198
1873-10-18

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
Het hulppostkantoor te Batenburg werd overgebracht naar het ressort van het postkantoor Druten.
BATENBURG

BATH (ZL)
Distributiekantoor Bath
Te Bath was vanaf 1843 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Goes. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bath (1)
Het hulppostkantoor te Bath werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Goes.
BATH
KNHK 0199
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1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BATH
KNHK 0200
1865-08-??

Stempelafdrukken op postzegels in violet.
BATH
KNHK 0201
1868-09-30

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 30 juni 1890 is het hulppostkantoor te Bath opgeheven.

Hulppostkantoor Bath (2)
Met ingang van .. is te Bath een hulppostkantoor gevestigd.
Het hulppostkantoor te Bath is op 31 december 1926 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Bath
Met ingang van 1 januari 1927 is te Bath een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Bergen op Zoom.
BATH (Zl.)
KNPS 0029
1941-06-14

Op 1 januari 1967 is het poststation te Bath overgebracht van het ressort van het postkantoor Bergen
op Zoom naar het ressort van het postkantoor Goes.
Het poststation te Bath is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bath (3)
Met ingang van .. is te Bath een hulppostkantoor gevestigd.
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Mededelingen No 21 van 29 mei 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juni 1973 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Bath opgeheven.

BATHMEN (OV)
Bestelhuis Bathmen
Te Bathmen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Deventer. Het bestelhuis werd op 14 december 1868 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bathmen
Het hulppostkantoor Bathmen werd opgericht op 15 december 1868 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Deventer.
BATHMEN
KNHK 0202A
1868-12-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 1 januari 1883 werd de benaming van het hulppostkantoor gewijzigd in BATMEN. Een kantoornaamstempel met deze benaming is niet aangemaakt.
BATHMEN

BATHMEN
KNHK 0202B
1912-11-06

Telegraafkantoor Bathmen
Met ingang van 1 februari 1914 is het hulptelegraafkantoor Bathmen opgericht.
BATHMEN
KNTF
1914-01-20
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Hulppostkantoor Bathmen
BATHMEN / DEVENTER
RNHK 0104
1929-03-19

In 1979 waren de drie naamstempels nog in gebruik.

BAVEL (NB)
Hulppostkantoor Bavel
Mededeelingen No 3455s van 14 juli 1910: Met ingang van 16 Juli e.k. wordt een hulppostkantoor
gevestigd te Bavel, waarvoor het postkantoor te Ginneken zal optreden als hoofdkantoor.
BAVEL
KNHK 0203
1910-07-16

BAVEL / BREDA
RNHK 0105
1929-03-27
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BECKUM (OV)
Bestelhuis Beckum
Te Beckum (gemeente Hengelo Overijssel) was vanaf 1 juni 1867 een bestelhuis gevestigd. Het bestelhuis verzorgde tevens het postale gebied van Hengelo. Na opheffing van het bestelhuis in 1876
werd geen hulppostkantoor opgericht.

BEDUM (GR)
Bestelhuis Bedum
Te Bedum was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Groningen. Het bestelhuis werd op 30 juni 1868 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bedum
Het hulppostkantoor Bedum werd opgericht op 1 juli 1868 en behoorde tot het ressort van het postkantoor Onderdendam.
BEDUM
KNHK 0204
1868-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BEDUM / GRONINGEN
RNHK 0106
1929-04-08
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BEDUM
KNHK 0205
1960-03-04

BEEGDEN (LB)
Poststation Beegden
Met ingang van 1 juli 1941 is te Beegden een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Roermond.
BEEGDEN (Lb.)
KNPS 0030
1941-06-23

BEEK (BIJ DIDAM) (GD)
Bestelhuis Beek
Te Beek (bij Didam) was vanaf 1 januari 1857 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Zevenaar. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Beek (bij Didam) (1)
Met ingang van 1 oktober 1870 is te Beek (bij Didam) een hulppostkantoor gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Zevenaar.
BEEK
KNHK 0206
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1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BEEK BIJ DIDAM
KNHK 0207
1913-04-08

BEEK (BIJ DIDAM) / DOETINCHEM
RNHK 0107A
1929-03-19

BEEK (BIJ DIDAM) (Gld.)
KNHK 0207K
1941-05-26

BEEK (BIJ DIDAM) / DOETINCHEM
RNHK 0107B
1943-11-26
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Telegraafkantoor Beek (gemeente Bergh)
Met ingang van 1 maart 1913 is het hulptelegraafkantoor Beek (Gemeente Bergh) opgericht.
BEEK (GEMEENTE BERGH)
KNTF
1913-02-27

Het hulptelegraafkantoor Beek (gemeente Bergh) werd op 1 juli 1923 opgeheven en omgezet in een
telegraaf- telefoonstation met bestelling.
Op 31 augustus 1937 is het telegraaf- en telefoonstation Beek (Gemeente Bergh) opgeheven en
verenigd met het poststation aldaar.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Beek (Gemeente Bergh)
Met ingang van 1 september 1937 is te Beek (Gemeente Bergh) een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor te Doetinchem.
Dienstorder No H.144 van 1 maart 1956: Wijziging naam postinrichting en telefoonnet.
Met ingang van 1 maart 1956 is de naam van het post-, telegraaf- en telefoonstation en het telefoonnet Beek bij Didam gewijzigd in, Beek (Gem. Bergh).
BEEK GEM. BERGH
KNPS 0031
1956-02-04

Dienstorder No H.144 van 1 maart 1956: Wijziging naam postinrichting en telefoonnet.
Met ingang van 1 maart 1956 is de naam van het post-, telegraaf- en telefoonstation en het telefoonnet Beek bij Didam gewijzigd in, Beek (Gem. Bergh).
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BEEK (BIJ NIJMEGEN) (GD)
Hulppostkantoor Beek bij Nijmegen
Het hulppostkantoor Beek werd opgericht op 1 juli 1851 en behoorde tot het ressort van het postkantoor Nijmegen.
BEEK
KNHK 0208
1851-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BEEK
KNHK 0209
1871-09-12

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Aan het kantoornaamstempel werd de aanduiding ‘bij Nijmegen’ toegevoegd in verband met mogelijke
verwarring van afdrukken van het kantoornaamstempel van Beek bij Zevenaar of Beek in Limburg.
BEEK BIJ NIJMEGEN
KNHK 0210A
1881-09-26

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BEEK (BIJ NIJMEGEN)
KNHK 0211
1894-10-29
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BEEK BIJ NIJMEGEN
KNHK 0210B
1904-11-14

Op 31 juli 1912 is het hulppostkantoor te Beek bij Nijmegen opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Beek bij Nijmegen
Mededeelingen No 3009s van 25 juli 1912: Met ingang van 1 Augustus 1912 wordt te Beek (bij Nijmegen), onder opheffing van het hulppostkantoor aldaar, een postkantoor gevestigd, waaronder zullen ressorteeren de hulppostkantoren Ubbergen en Berg en Dal.
In verband met de vestiging van bovengenoemd postkantoor en het bestaan van een post- en telegraafkantoor te Beek (Lb.) wordt den ambtenaren aanbevolen om voor eene duidelijke adresseering
van de voor die kantoren bestemde bescheiden zorg te dragen.
BEEK (BIJ NIJMEGEN)
KNPK 0037
1912-08-01

Op 31 december 1922 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Beek bij Nijmegen opgeheven en
vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Beek bij Nijmegen

54

Mededeelingen No 11853S van 20 december 1922: Met ingang van 1 Januari 1923 wordt te Beek
bij Nijmegen, met opheffing van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, dat voor den postdienst onder het postkantoor, voor den telegraaf
en telefoondienst onder het telegraafkantoor te Nijmegen zal ressorteeren. Gelijktijdig zullen de hulppostkantoren Berg en Dal en Ubbergen aan het ressort van het postkantoor te Nijmegen worden toegevoegd.
BEEK (BIJ NIJMEGEN) / NIJMEGEN
RNHK 0108
1929-03-27

Dienstorder No H.444 van 4 september 1979: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 1 september 1979 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor
Beek bij Nijmegen
Beek-Ubbergen

BEEK (LB)
Hulppostkantoor Beek (1)
Het hulppostkantoor Beek werd opgericht op 1 december 1853. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Maastricht.
BEEK
KNHK 0212
1853-12-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
Lettertype met schreven.
BEEK
KNHK 0213
1875-05-18
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BEEK (LIMB:)
KNHK 0214
1901-03-09

Op 30 september 1910 is het hulppostkantoor te Beek opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Beek (1)
Mededeelingen No 4590s van 29 september 1910: Met ingang van 1 October 1910 wordt te Beek
(Lb.), onder opheffing van het hulppostkantoor aldaar, een postkantoor gevestigd. Onder dit kantoor
zullen ressorteeren de hulppostkantoren Schimmert en Stein.
BEEK (LIMB.)
KNPK 0038
1910-10-01

Mededeelingen No 6698S van 26 juni 1929: De bij wijze van proef gevestigde bijkantoren te Beek
(Lb.), Boskoop, Delden, Gemert, Huizen (N.H.), Oosterbeek, Raalte, Waddinxveen, Warmond, Wolvega, Wijhe en Zundert worden met ingang van 1 Juli 1929 vervangen door een hoofdkantoor.
In verband hiermede zullen de hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren te Schimmert en te Heeten en
de poststations te Achtmaal en te Wernhoutsbrug met ingang van dien datum ressorteeren resp. onder het hoofdkantoor te Beek (Lb.), Raalte en Zundert.
BEEK (Lb.)
KNPK 0039
1929-11-14
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Op 15 september 1932 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Beek Lb opgeheven en vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Beek (2)
Mededeelingen No 10497S van 14 september 1932: Met ingang van 16 September 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Beek Lb vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor hetwelk evenals het hulppostkantoor te Schimmert voor den postdienst zal ressorteeren onder het
postkantoor te Maastricht.
BEEK / MAASTRICHT
RNHK 0109
1932-11-08

Het hulppostkantoor te Beek is op 31 januari 1946 opgeheven en vervangen door een hoofdpostkantoor.

Postkantoor Beek (2)
Met ingang van 1 februari 1946 is te Beek een postkantoor gevestigd.
BEEK (Lb.)
KNPK 0040
1946-03-01

Telegraafkantoor Beek
Beek (Limburg)
KNTF
18??
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Op 10 oktober 1932 werden een kantoornaamstempel en een lakcachet (wapencachet) terugontvangen en vernietigd.

BEEK

Stadspostagentschappen

BEEK (Lb)

Super Center

Mededelingen No 5 van 5 februari 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 18 februari 1974 wordt het stadspostagentschap Beek (Lb)-Super Center gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Beek (Lb).
BEEK (Lb)- SUPER CENTER
DNPA 0221
1974-02-16

Dienstorder No H.103 van 4 maart 1975: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat thans wordt aangeduid met de benaming Beek (Lb)Super Center, wordt met ingang van 17 maart 1975 gewijzigd in Beek (Lb)-Wethouder Sangersstraat.

BEEK (Lb)

Wethouder Sangersstraat

Dienstorder No H.103 van 4 maart 1975: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat thans wordt aangeduid met de benaming Beek (Lb)Super Center, wordt met ingang van 17 maart 1975 gewijzigd in Beek (Lb)-Wethouder Sangersstraat.
BEEK (Lb)- WETHOUDER SANGERSSTR.
DNPA 0222
1975-03-17
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BEEK Plattelandspostagentschappen
Plattelandspostagentschap Beek-Callistusplein
Mededelingen No 43 van 24 oktober 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 23 oktober 1978 is het plattelandspostagentschap Beek Lb-Laurentiusstraat opgeheven onder
gelijktijdige vestiging van het plattelandspostagentschap Beek Lb-Callistusplein, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Beek Lb.
BEEK Lb- CALLISTUSPLEIN
DNPL 0009
1978-10-23

Het stempel werd verstrekt op 20 oktober 1978 en op 23 oktober 1978 in gebruik genomen.

Plattelandspostagentschap Beek-Laurentiusstraat
Dienstorder No H.367 van 17 juli 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van de hierna vermelde postinrichtingen wordt op 1 augustus a.s. gewijzigd in de daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Plattelandspostagentschap
Neerbeek
Beek (Lb)-Laurentiusstraat
BEEK (Lb)- LAURENTIUSSTRAAT
DNPL 0010
1973-08-01

Mededelingen No 43 van 24 oktober 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 23 oktober 1978 is het plattelandspostagentschap Beek Lb-Laurentiusstraat opgeheven onder
gelijktijdige vestiging van het plattelandspostagentschap Beek Lb-Callistusplein, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Beek Lb.
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BEEK zie PRINSENBEEK
BEEK EN DONK (NB)
Bestelhuis Beek en Donk
Te Beek en Donk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Helmond. Het bestelhuis werd op 31 juli 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Beek en Donk (1)
Het hulppostkantoor Beek en Donk werd opgericht op 1 augustus 1869 en behoorde tot het ressort
van het postkantoor Helmond.
BEEK EN DONK
KNHK 0215
1869-08-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 januari 1897 is het hulppostkantoor te Beek en Donk opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Beek en Donk
Dienstorder No 15 P – 7 T van 15 januari 1897: Te Beek en Donk (prov. Noord-Brabant) wordt, ter
vervanging van het bestaande hulppostkantoor, een postkantoor gevestigd, in vereeniging met het aldaar te vestigen rijkstelegraafkantoor, ter vervanging van het thans daar aanwezige rijkstelephoonkantoor. Het vereenigde kantoor treedt op 1 Februari a.s. in werking.
BEEK EN DONK
KNPK 0041
1897-02-01

Op 31 december 1923 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Beek en Donk opgeheven en vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Beek en Donk (2)
Mededeelingen No 13529S van 19 december 1923: Met ingang van 1 Januari 1924 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Beek en Donk vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, voor den post-, telegraaf- en telefoondienst ressorteerende onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Helmond, hetwelk mede zal optreden als hoofdkantoor voor de hulppostkantoren te AarleRixtel en Lieshout.
BEEK EN DONK / HELMOND
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RNHK 0110
1929-05-24

Melding in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van april 1935: Te Beek en Donk werden
op 6 februari 1935 gewone brieven en briefkaarten met de enkele kantoornaamstempel afgestempeld.
Melding in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juni 1935: Het blijkt, dat het afstempelen van de gewone correspondentie met den kantoornaamstempel in den laatsten tijd verband
houdt met het aanbrengen van de 24-uursindeeling in de oudere typenraderstempels.
Laatstgenoemde stempels, bijvoorbeeld Vellinga type 134-159, 166-170, 173-195 worden successievelijk naar ’s-Gravenhage opgezonden ter verandering der 12-uursindeeling met V. of N. in 24uursindeeling 0-23.
De heeren A.P.J. Thielen en P. Veen danken wij voor de mededeeling, dat zij den kantoornaamstempel
o.a. zagen van Beek en Donk (6 tot en met 9 Februari 1935), Deurne (17 Mei), Lierop N.B. (15 Mei),
Liessel (17 Mei) en daarna de typenraderstempels met 24-uursindeeling, ook reeds gezien uit Den Hulst,
Zuidlaren 1 en 2, Zuidwolde (Dr.) 1, Stadskanaal 3 en Zuidbroek.
BEEK EN DONK (N.B.)
KNHK 0216
1942-11-21

Telegraaf- en telefoonkantoor Beek en Donk
Met ingang van 1 augustus 1889 is te Dienstorder No 15 P – 7 T van 15 januari 1897: Te Beek en
Donk (prov. Noord-Brabant) wordt, ter vervanging van het bestaande hulppostkantoor, een postkantoor
gevestigd, in vereeniging met het aldaar te vestigen rijkstelegraafkantoor, ter vervanging van het thans
daar aanwezige rijkstelephoonkantoor. Het vereenigde kantoor treedt op 1 Februari a.s. in werking.
Het telegraafkantoor te Beek en Donk is op 31 januari 1897 opgeheven en verenigd met het postkantoor.

BEEK-UBBERGEN (GD)
Hulppostkantoor Beek-Ubbergen
Dienstorder No H.444 van 4 september 1979: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 1 september 1979 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor
Beek bij Nijmegen
Beek-Ubbergen
BEEK-UBBERGEN
KNHK 0217
1979-06-01
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BEEKBERGEN (GD)
Hulppostkantoor Beekbergen
Het hulppostkantoor Beekbergen werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Apeldoorn.
BEEKBERGEN
KNHK 0218
1851-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw, rood en zwart. Lettertype met schreven.
BEEKBERGEN
KNHK 0219
1872-07-09

BEEKBERGEN (Gld.)
KNHK 0220
1928-09-05
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BEEKBERGEN / APELDOORN
RNHK 0111
1929-03-19

Op 31 augustus 1978 is het hulppostkantoor te Beekbergen opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Beekbergen
Mededelingen No 33 van 15 augustus 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1978 wordt de bedrijfsvorm van de postinrichting te Beekbergen gewijzigd van hulppostkantoor met bestelling in bijpostkantoor met bestelling.

63

