BEERS (NB)
Bestelhuis Beers
Te Beers was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor
Grave. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Beers
Het hulppostkantoor Beers werd opgericht op 1 oktober 1870 en behoorde toen tot het ressort van het
postkantoor Grave.
BEERS
KNHK 0221
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Beers behoorde later tot het ressort van het op 1 februari 1883 opgerichte postkantoor Cuijk.
Op 15 juli 1924 is het Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Beers opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Beers
Mededeelingen No 7962S van 16 juli 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Beers
wordt met ingang van 16 Juli 1924 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Cuyk uit geschieden.
BEERS (N.B.)
KNPS 0032
1941-05-30

Dienstorder No H.341 van 15 augustus 1978: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 1 september 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in
de daarachter vermelde benaming:
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Bedrijfsvorm
poststation

Oude benaming
Beers

Nieuwe benaming
Beers Nb

BEERS Nb
KNPS 0033
1978-04-19

BEERTA (GR)
Distributiekantoor Beerta
Te Beerta was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Winschoten. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Beerta
Het hulppostkantoor Beerta werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Winschoten.
BEERTA
KNHK 0222
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in rood. Lettertype met schreven.
BEERTA
KNHK 0223
1872-08-05

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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Op 31 oktober 1932 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Beerta opgeheven en vervangen
door een poststation, een telegraafstation en een telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Beerta
Mededeelingen No 12139S van 19 oktober 1932: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Beerta wordt met ingang van 1 November 1932 vervangen door een poststation, een telegraafstation
en een telefoonstation. De postbestelling zal van het station ter plaatse uit geschieden.
BEERTA (Gn.)
KNPS 0034
1941-06-18

Het poststation te Beerta is op .. 1944 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Beerta (2)
Met ingang van .. 1944 is te Beerta een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Winschoten.
BEERTA / WINSCHOTEN
RNHK 0112
1944-07-12

BEERZERVELD (OV)
Hulppostkantoor Beerzerveld (1)
Mededeelingen No 544s van 6 januari 1910: Met ingang van 1 Februari 1910 wordt een hulppostkantoor gevestigd te Beerzerveld, waarvoor het postkantoor te Ommen zal optreden als hoofdkantoor.
Dit hulppostkantoor zal, door een bodeloop, driemaal daags, aan het station Mariënberg in verbinding
worden gesteld met de treinen A, C en II Zwolle-Coevorden. (Op Zon- en feestdagen wordt) alleen
één bodeloop in verband met trein A uitgevoerd).
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BEERZERVELD
KNHK 0224
1910-02-01

Het hulppostkantoor te Beerzerveld is op 31 januari 1924 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Beerzerveld (1)
Met ingang van 1 februari 1924 is te Beerzerveld een poststation gevestigd.
Het poststation te Beerzerveld is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Beerzerveld (2)
Met ingang van .. is te Beerzerveld een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Ommen.
BEERZERVELD / OMMEN
RNHK 0113
1929-05-06

BEERZERVELD (Ov.)
KNHK 0225
1941-06-02

Poststation Beerzerveld (2)
Met ingang van 10 november 1969 is het poststation te Beerzerveld overgebracht van het ressort van
het postkantoor Ommen naar ressort van postkantoor Almelo.
BEERZERVELD
KNPS 0035
1969-11-05
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Op 31 mei 1970 is het poststation te Beerzerveld opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Beerzerveld
Met ingang van 1 juni 1970 is te Beerzerveld een plattelandspostagentschap gevestigd.
Op 1 oktober 1974 is het plattelandspostagentschap Beerzerveld overgebracht naar het ressort van
het postkantoor Vriezenveen.

BEESD c.q. BEEST (GD)
Bestelhuis Beest
Te Beest werd op 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Leerdam.

Het bestelhuis werd op 31 augustus 1851 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Beest
Het hulppostkantoor Beest werd opgericht op 1 september 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Leerdam.
BEEST
KNHK 0226
1851-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BEEST
KNHK 0227
1873-07-17

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor werd overgebracht naar het ressort van het postkantoor Geldermalsen. De benaming van het hulppostkantoor was op 1 januari 1883 gewijzigd in BEESD.
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BEESD
KNHK 0228
1900-01-15

BEESD / GELDERMALSEN
RNHK 0114
1929-05-02

BEESD (Gld.)
KNHK 0229
1937-07-07

BEESD
KNHK 0230
1975-02-14

Mededeling No 8 van 25 februari 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 maart 1975 worden de hierna vermelde ressortwijziging doorgevoerd:
Het hulppostkantoor met bestelling te Beesd en het hulppostkantoor zonder bestelling te Rumpt wordt
overgebracht van het ressort van het postkantoor Geldermalsen naar het ressort van het postkantoor
Leerdam.
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BEESEL (LB)
Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Beesel
Met ingang van .. is te Beesel een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
BEESEL
KNHK 0231
19??

Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Beesel is op 30 juni 1928 opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Beesel
Mededeelingen No 6401S van 27 juni 1928: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Beesel
wordt met ingang van 1 Juli 1928 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst. De postbestelling ter plaatse zal geschieden van Reuver uit.

BEEST zie BEESD
BEETGUM (FR)
Bestelhuis Beetgum
Te Beetgum was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Leeuwarden. Het bestelhuis werd op 30 juni 1866 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Beetgum
Het hulppostkantoor Beetgum werd opgericht op 1 juli 1866. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Leeuwarden.
BEETGUM
KNHK 0232
1866-07-01

(geschreven in het stempelboek). Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 16 mei 1904 werd de benaming van het hulppostkantoor gewijzigd in BEETGUMERMOLEN.

BEETGUMERMOLEN (FR)
Hulppostkantoor Beetgumermolen (1)
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Met ingang van 16 mei 1904 is de benaming van het hulppostkantoor Beetgum gewijzigd in Beetgumermolen.
BEETGUMERMOLEN
KNHK 0233
1904-05-18

BEETGUMERMOLEN / ST. ANNA-PAROCHIE
RNHK 0115
1929-05-17

Op 1 februari 1934 is het hulppostkantoor te Beetgumermolen overgebracht van het ressort van het
postkantoor St. Anna-Parochie naar het ressort van het postkantoor Leeuwarden.
BEETGUMERMOLEN / LEEUWARDEN
RNHK 0116
1934-01-30

Het hulppostkantoor te Beetgumermolen is op 30 april 1937 opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Beetgumermolen
Met ingang van 1 mei 1937 is te Beetgumermolen een poststation gevestigd.
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Het poststation te Beergumermolen is op 31 januari 1946 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Beetgumermolen (2)
Met ingang van 1 februari 1946 is te Beetgumermolen een hulppostkantoor gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Leeuwarden.
BEETGUMERMOLEN- / LEEUWARDEN
RNHK 0117
1946-01-22

BEETGUMERMOLEN (Fr.)
KNHK 0000
1952-12-11

Met ingang van 30 april 1976 is het hulppostkantoor te Beetgumermolen opgeheven en vervangen
door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Beetgumermolen
Mededelingen No 15 van 13 april 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 mei 1976 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Beetgumermolen vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het districtspostkantoor
Leeuwarden.
BEETGUMERMOLEN
KNPL 0028
1976-05-06
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BEETS (NH)
Bestelhuis Beets
Te Beets was vanaf 1 januari 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Edam. Na opheffing van het bestelhuis is geen hulppostkantoor gevestigd. Het duurde tot
1 september 1942 voordat een postvestiging werd opgericht.

Poststation Beets
Het poststation te Beets werd gevestigd op 1 september 1942 en ressorteerde onder het postkantoor
te Hoorn.

BEETSTERZWAAG (FR)
Distributiekantoor Beetsterzwaag
Te Beetsterzwaag was vanaf 1849 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Heerenveen.

De letter V in het stempel staat voor Vriesland. Afdrukken in rood en zwart.
Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Beetsterzwaag
Het hulppostkantoor Beetsterzwaag werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Groningen.
BEESTERZWAAG
KNHK 0235
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
In 1851 werd de benaming gewijzigd in BEETSTERZWAAG.
BEETSTERZWAAG
KNHK 0236
1871-10-31
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

BEETSTERZWAAG / DRAGTEN
RNHK 0118
1929-05-17

BEILEN (DR)
Distributiekantoor Beilen
Te Beilen was vanaf 1843 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied het
postkantoor Assen. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Beilen (1)
Het hulppostkantoor Beilen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Assen.
BEILEN
KNHK 0237
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BEILEN
KNHK 0238
1873-04-30

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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Op 15 juli 1908 is het hulppostkantoor te Beilen opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Post- en telegraafkantoor Beilen
Dienstorder No 291 van 2 juli 1908: Met ingang van 16 Juli e.k. wordt het hulppostkantoor te Beilen
opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd. Het hulppostkantoor te Westerbork zal onder dit
kantoor ressorteeren.
BEILEN
KNPK 0042A
1908-07-16

BEILEN
KNPK 0042B
1926-02-02

Het post- en telegraafkantoor te Beilen is op 31 augustus 1927 opgeheven en vervangen door een
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Beilen (2)
Mededeelingen No 5893S van 10 augustus 1927: Met ingang van 1 September 1927 wordt het
bijpost- en telegraafkantoor te Beilen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk voor de drie diensten zal ressorteeren onder Assen.
BEILEN / ASSEN
RNHK 0119
1929-04-08

BEINSDORP (NH)
Bestelhuis Beinsdorp
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Te Beinsdorp werd in 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Haarlem. In 1859 werd de benaming van het bestelhuis gewijzigd in Beinsdorp en Burgerveen. Het bestelhuis werd in 1872 opgeheven. Een hulppostkantoor werd echter niet gevestigd.

BELFELD (LB)
Hulppostkantoor Belfeld
Met ingang van .. is te Belfeld een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Tegelen.
BELFELD
KNHK 0239
19??

BELFELD / TEGELEN
RNHK 0120
1929-05-24

BELLINGWOLDE (GR)
Bestelhuis Bellingwolde
Te Bellingwolde was vanaf 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Winschoten. Dit bestelhuis, gelegen aan de grens met Duitsland, werd op 30 juni 1870 opgeheven.

Hulppostkantoor Bellingwolde (1)
Het hulppostkantoor Bellingwolde werd opgericht op 1 mei 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Winschoten.
BELLINGWOLDE
KNHK 0240
1851-05-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BELLINGWOLDE
KNHK 0241
1872-07-29
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bellingwolde is op 30 november 1915 opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Bellingwolde
Mededeelingen No 7047s van 2 december 1915: Met ingang van 1 December 1915 is te Bellingwolde, onder opheffing van het hulppost- en het hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor aldaar, een post-,
telegraaf-, en telefoonkantoor gevestigd. Onder dit kantoor zullen ressorteeren de hulppostkantoren
Blijham, Boertange, Vlagtwedde, Vriescheloo en Wedde.
BELLINGWOLDE
KNPK 0043
1915-12-01

Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bellingwolde is op 30 juni 1930 opgeheven en vervangen
door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Bellingwolde (2)
Mededeelingen No 7044S van 11 juni 1930: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bellingwolde wordt met ingang van 1 Juli 1930 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk evenals het station te Oudeschans voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Winschoten.
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BELLINGWOLDE / WINSCHOTEN
RNHK 0121
1930-10-09

BELTRUM (GD)
Bestelhuis Beltrum
Te Beltrum was vanaf 1 januari 1860 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Winterswijk. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Avest en
Lintveld. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Beltrum
Mededeelingen No 3206s van 8 augustus 1912: Met ingang van 1 October 1912 wordt een hulppostkantoor gevestigd te Beltrum, waarvoor het postkantoor te Groenlo zal optreden als hoofdkantoor,
en waarmede het in verbinding zal worden gesteld door middel ven een rijwieldienst.
BELTRUM
KNHK 0242
1912-10-01

BELTRUM / GROENLO
RNHK 0122
1929-03-19

BELTRUM (Gld.)
KNHK 0243
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1935-01-10

Met ingang van 1 oktober 1972 is het hulppostkantoor te Beltrum overgebracht van het ressort van
het postkantoor Groenlo naar het ressort van het postkantoor Lichtenvoorde.
BELTRUM
KNHK 0244
1972-11-03

BELT-SCHUTSLOOT (OV)
Poststation Belt-Schutsloot
Mededeelingen No 7733S van 15 juli 1931: De naam van het poststation “Zandbelt” is gewijzigd in
“Belt-Schutsloot”.
BELT-SCHUTSLOOT (Ov.)
KNPS 0036
1941-06-03

Het poststation te Belt-Schutsloot werd opgeheven op 1 maart 1966.

BEMMEL (GD)
Hulppostkantoor Bemmel
Het hulppostkantoor Bemmel werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Nijmegen.
BEMMEL
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KNHK 0245
1851-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
BEMMEL
KNHK 0246
1872-11-02

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BEMMEL / NIJMEGEN
RNHK 0123
1929-03-27

Het hulppostkantoor te Bemmel is op 1 juni 1938 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Nijmegen naar het ressort van het postkantoor Arnhem.
BEMMEL / ARNHEM
RNHK 0124
1938-05-14

Met ingang van 1 oktober 1973 is het hulppostkantoor te Bemmel overgebracht van het ressort van
het postkantoor Arnhem naar het ressort van het postkantoor Elst (Gld).
BEMMEL
KNHK 0247
1973-09-28
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Op 31 augustus 1978 is het hulppostkantoor te Bemmel opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Bemmel
Mededelingen No 34 van 22 augustus 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1978 wordt de bedrijfsvorm van de postinrichting te Bemmel gewijzigd van hulppostkantoor met bestelling in bijpostkantoor met bestelling.

BENEDEN-HAULERWIJK (FR)
Poststation Beneden-Haulerwijk
Met ingang van .. 1946 is te Beneden-Haulerwijk een poststation gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Drachten.
BENEDEN- HAULERWIJK (Fr.)
KNPS 0037
1946-10-14

Dienstorder No H.47bis van 20 januari 1954: Naamswijziging post-, telegraaf- en telefoonstation
Beneden-Haulerwijk.
1. De naam van het post-, telegraaf- en telefoonstation Beneden-Haulerwijk is gewijzigd in “Waskemeer”.
2. De wijziging worde, in afwachting van de eerstvolgende aanvullingsbladen of herdrukken, reeds nu
zoveel mogelijk in de desbetreffende boekwerken aangebracht.

BENEDEN-LEEUWEN (GD)
Hulppostkantoor Beneden-Leeuwen
Met ingang van 1 februari 1909 is te Beneden-Leeuwen een hulppostkantoor gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Druten.
BENEDEN-LEEUWEN
KNHK 0248
1909-02-01
18

BENEDEN- LEEUWEN
KNHK 0249
1913-05-26

BENEDEN- LEEUWEN (Gld.)
KNHK 0250
1921-03-04

BENEDEN-LEEUWEN / DRUTEN
RNHK 0125
1929-03-20
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Mededeelingen No 9353S van 17 augustus 1932: Met ingang van 16 Augustus 1932 werd het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Druten vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk, evenals de hulpkantoren te Beneden-Leeuwen, Deest, Ewijk en Winssen en de stations te
Afferden, Boven-Leeuwen en Puiflijk, voor den postdienst ressorteert onder het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Nijmegen.
BENEDEN-LEEUWEN / NIJMEGEN
RNHK 0126
1932-12-09

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 plattelandspostagentschap te Afferden (Gld), Boven-Leeuwen en Puiflijk, overgebracht van het
ressort van het postkantoor Nijmegen naar het ressort van het postkantoor Wijchen.
BENEDEN-LEEUWEN
KNHK 0251
1977-11-07

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Beneden-Leeuwen
BENEDEN- LEEUWEN (Gld.)
KNTF
1921-08-08
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BENEDENKNIJPE (FR)
Hulppostkantoor Benedenknijpe (zie tevens DE KNIPE)
Met ingang van 19 oktober 1967 is de benaming van het hulppostkantoor De Knijpe gewijzigd in Benedenknijpe.
BENEDENKNIJPE
KNHK 0252
1967-11-15

Dienstorder No H.489 van 27 augustus 1970: Wijziging benaming postinrichting.
Op 1 september 1970 wordt de benaming van het hulppostkantoor zonder bestelling, dat thans wordt
aangeduid met de benaming 'Benedenknijpe', gewijzigd in 'De Knipe'.

BENNEBROEK (NH)
Bestelhuis Bennebroek
Vanaf 1856 was te Bennebroek een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Haarlem. Het bestelhuis werd op 14 juni 1867 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bennebroek
Het hulppostkantoor Bennebroek werd opgericht op 15 juni 1867 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Haarlem.
BENNEBROEK
KNHK 0253
1867-06-19

(geschreven in het stempelboek). Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Bennebroek werd overgebracht naar het ressort van het postkantoor Heemstede.
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BENNEBROEK / HAARLEM
RNHK 0127
1929-04-23

Op 15 januari 1976 is het hulppostkantoor te Bennebroek opgeheven.

Zitting houden te Bennebroek
Met ingang van 16 januari 1976 wordt zitting gehouden te Bennebroek.

Hulptelegraafkantoor Bennebroek
Met ingang van januari 1912 is het hulptelegraafkantoor Bennebroek gevestigd.

In het stempelboek is alleen een afdruk aangebracht van het lakcachet, verstrekt op 9 januari 1912.

BENNEKOM (GD)
Hulppostkantoor Bennekom (1)
Het hulppostkantoor Bennekom werd opgericht op 1 mei 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Wageningen.
BENNEKOM
KNHK 0254
1851-05-01
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Lettertype met schreven.
BENNEKOM
KNHK 0255
1874-03-05

Het hulppostkantoor te Bennekom werd op 15 september 1910 opgeheven en vervangen door een
postkantoor.

Postkantoor Bennekom
Mededeelingen No 4329s van 15 september 1910: Met ingang van 16 September 1910 wordt het
hulppostkantoor te Bennekom opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
BENNEKOM
KNPK 0044A
1910-09-16

BENNEKOM
KNPK 0044B
1913-10-07

Op 15 november 1922 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bennekom opgeheven en vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf en telefoonkantoor Bennekom (2)
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Mededeelingen No 10564S van 15 november 1922: Met ingang van 16 November 1922 wordt, met
opheffing van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bennekom, aldaar een hulppost-, telegraafen telefoonkantoor gevestigd, waarvoor het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wageningen als
hoofd- resp. contrôlekantoor wordt aangewezen.
BENNEKOM / WAGENINGEN
RNHK 0128
1929-05-22

Mededeelingen No XLV van 1940: Met ingang van 1 November 1940 worden de hulppostkantoren te
Bennekom, Delden, Heerde, Landsmeer, Meerssen, Oude Pekela, Rhenen, IJsselmonde en Zoetermeer vervangen door ongeclassificeerde hulppostkantoren.

BENNINGBROEK (NH)
Bestelhuis Benningbroek
Te Benningbroek was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Hoorn. Het bestelhuis werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Benningbroek (1)
Het hulppostkantoor Benningbroek werd opgericht op 1 augustus 1870 en behoorde tot het ressort
van het postkantoor Hoorn.
BENNINGBROEK
KNHK 0256
1870-08-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

De afdruk van 28 november 1908 is in het stempelboek afgedrukt op de bladzijde van het postkantoor
Horst.
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BENNINGBROEK (N.H.)
KNHK 0257
1923-12-27

BENNINGBROEK / HOORN
RNHK 0129
1929-04-23

Het hulppostkantoor te Benningbroek is op 15 oktober 1950 opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Benningbroek
Met ingang van 16 oktober 1950 is te Benningbroek een poststation gevestigd.
Het poststation te Benningbroek is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Benningbroek (2)
Met ingang van .. is te Benningbroek een hulppostkantoor gevestigd.
Op 15 januari 1976 is het hulppostkantoor te Benningbroek opgeheven.

Zitting houden te Benningbroek
Mededelingen No 40 van 5 oktober 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 19 januari 1976 is het hulppostkantoor zonder bestelling te Benningbroek opgeheven en wordt in de
plaats daarvan te rekenen vanaf genoemde datum te Benningbroek zitting gehouden.

BENSCHOP (UT)
Bestelhuis Benschop
Vanaf 1854 was te Benschop een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Utrecht. Het bestelhuis werd op 14 december 1875 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Benschop (1)
Het hulppostkantoor Benschop werd opgericht op 15 december 1875 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Utrecht.
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BENSCHOP
KNHK 0258
1875-12-17

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Benschop werd overgebracht naar het ressort van het postkantoor IJsselstein.
BENSCHOP

BENSCHOP / IJSSELSTEIN
RNHK 0130
1929-05-22

Op 30 juni 1929 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Benschop opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Benschop (1)
Mededeelingen No 6698S van 26 juni 1929: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Benschop wordt met ingang van 1 Juli 1929 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en
telefoondienst.
Mededeelingen No 10810S van 21 september 1932: Met ingang van 1 October 1932 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te IJsselstein opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor voor
de drie diensten. Voor den postdienst zal het dit met het hulppostkantoor te Lopik en de stations te
Benschop, Jaarsveld en Lopikerkapel ressorteeren onder het hoofdkantoor te Utrecht.
Op 15 juni 1952 is het poststation te Benschop opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Benschop (2)
Met ingang van 16 juni 1952 is te Benschop een hulppostkantoor gevestigd.
BENSCHOP / VIANEN
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RNHK 0131
1952-06-14

Het hulppostkantoor te Benschop is op 1 oktober 1955 overgebracht van het ressort van het postkantoor Vianen naar het ressort van het postkantoor Utrecht.
BENSCHOP / UTRECHT
RNHK 0132
1955-10-03

Poststation Benschop (2)
Met ingang van 7 april 1977 is het poststation te Benschop overgebracht van het ressort van het
postkantoor Utrecht naar het ressort van het postkantoor IJsselstein (Ut).
BENSCHOP
KNPS 0038
1977-04-22

BENTHUIZEN (ZH)
Bestelhuis Benthuizen
Te Benthuizen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Delft. Het bestelhuis werd op 14 juli 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Benthuizen
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Het hulppostkantoor Benthuizen werd opgericht op 15 juli 1870 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Delft.
BENTHUIZEN
KNHK 0259
1870-07-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 15 februari 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Benthuizen opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Benthuizen
Mededeelingen No 745S van 28 januari 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Benthuizen wordt met ingang van 16 Februari 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en
telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Zoetermeer uit geschieden.
BENTHUIZEN (Z.H.)
KNPS 0039
1941-06-12

BERG EN DAL (GD)
Hulppost- en telegraafkantoor Berg en Dal
Het hulppost- en telegraafkantoor te Berg en Dal was tijdelijk gevestigd van 7 augustus 1899 tot en met
30 september 1899 en behoorde tot het ressort van het postkantoor Nijmegen.
BERG EN DAL
KNHK 0260
1900-06-16
28

Het hulppostkantoor te Berg en Dal werd opnieuw tijdelijk opengesteld van 25 mei 1900 tot en met 30
september 1900.
Openstelling vond verder plaats:
Van 20 mei 1901 tot en met 30 september 1901.
Van 26 mei 1902 tot en met 30 september 1902.
Van 31 mei 1903 tot en met 30 september 1903.
Van 5 juni 1904 tot en met 15 september 1904.
Van 5 juni 1905 tot en met 15 september 1905.
Het hulppostkantoor werd definitief opengesteld vanaf 1 mei 1906.
BERG EN DAL

BERG EN DAL / NIJMEGEN
RNHK 0133
1929-03-27

BERG EN DAL (Gld.)
KNHK 0261
1949-08-18
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BERG EN TERBLIJT (LB)
Hulppostkantoor Berg en Terblijt
Mededeelingen No 7055s van 20 oktober 1916: Met ingang van 16 November 1916, wordt te Berg
en Terblijt (Lb.) een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Valkenburg als hoofdkantoor zal optreden.
BERG EN- TERBLIJT (Lb.)
KNHK 0262
1916-11-16

BERG EN TERBLIJT / VALKENBURG
RNHK 0134
1929-05-24

Op 30 september 1934 is het hulppostkantoor Berg en Terblijt opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Berg en Terblijt
Met ingang van 1 oktober 1934 is te Berg en Terblijt een poststation gevestigd.
BERG EN TERBLIJT
KNPS 0040
1969-07-01

BERGAMBACHT (ZH)
Bestelhuis Bergambacht
Vanaf 1 augustus 1851 was te Bergambacht een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Schoonhoven. Het bestelhuis werd op 28 februari 1872 opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Bergambacht
Het hulppostkantoor Bergambacht werd opgericht op 1 maart 1872 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Schoonhoven.
BERGAMBACHT
KNHK 0263
1872-03-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Mededeelingen No 7499S van 16 augustus 1922: Met ingang van 16 Augustus 1922 wordt, met
opheffing van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ammerstol, aldaar een hulppost-, telegraafen telefoonkantoor gevestigd, hetwelk, evenals het hulppostkantoor te Bergambacht, voor den postdienst zal ressorteeren onder het kantoor te Schoonhoven.
Het hulppostkantoor te Bergambacht is opgeheven op 31 oktober 1923 en vervangen door een poststation.

Poststation Bergambacht
Met ingang van 1 november 1923 is te Bergambacht een poststation gevestigd.
Het poststation te Bergambacht is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bergambacht (2)
Met ingang van .. is te Bergambacht een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Schoonhoven.
BERGAMBACHT / SCHOONHOVEN
RNHK 0135
1929-04-02

Het hulppostkantoor te Bergambacht is met ingang van 1 oktober 1936 overgebracht van het ressort
van het postkantoor Schoonhoven naar het ressort van het postkantoor Gouda.
BERGAMBACHT / GOUDA
RNHK 0136
1936-10-02
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BERGAMBACHT
KNHK 0264
1954-07-03

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Bergambacht
Met ingang van 1 november 1923 werd het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Bergambacht opgeheven en vervangen door een telegraaf- en telefoonstation met bestelling.

BERGEIJK (NB)
Hulppostkantoor Bergeijk
Het hulppostkantoor Bergeijk werd opgericht op 1 maart 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Eindhoven.
BERGEYK
KNHK 0265
1851-03-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart. Lettertype met schreven.
BERGEIJK
KNHK 0266
1874-03-05

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 1 januari 1883 werd de benaming gewijzigd in BERGEIK maar in november 1901 werd weer de
oude benaming voorgeschreven.
Het hulppostkantoor Bergeijk behoorde vanaf 1 februari 1893 tot het ressort van het postkantoor Valkenswaard.
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BERGEIJK

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BERGEIJK (NOORD-BRAB.)
KNHK 0267
1915-05-07

BERGEIJK / VALKENSWAARD
RNHK 0137
1929-05-02

Het hulppostkantoor te Bergeijk is op 1 mei 1950 overgebracht van het ressort van het postkantoor Valkenswaard naar het ressort van het postkantoor Eindhoven.
BERGEIJK / EINDHOVEN
RNHK 0138
1950-04-29

Het hulppostkantoor te Bergeijk is op 1 november 1960 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Eindhoven naar het ressort van het postkantoor Valkenswaard.
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BERGEIJK / VALKENSWAARD
RNHK 0139
1960-10-00

Plattelandspostagentschap Bergeyk-Vonderpad
Dienstorder No H.668 van 7 november 1972: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van de plattelandspostagentschappen, die werden aangeduid met de benaming Loo (bij
Bergeyk) en Vaart (gem. Dongen), is met ingang van 1 november 1972 gewijzigd in respectievelijk
Bergeyk-Vonderpad en Dongen-Mr. Janssenweg.
BERGEYK- VONDERPAD
DNPL 0011
1972-11-01

BERGEN (LB)
Distributiekantoor Bergen
Te Bergen was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Nijmegen. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bergen (1)
Het hulppostkantoor Bergen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Nijmegen.
BERGEN
KNHK 0268
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BERGEN
KNHK 0269
1873-12-30
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Bergen werd opgeheven op 31 maart 1884.

Hulppost- en telegraafkantoor Bergen (2)
Met ingang van 16 augustus 1904 is het hulppost- en telegraafkantoor te Bergen gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Boxmeer.
BERGEN (LIMBURG)
KNHK 0270
1904-08-18

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De afdruk is aangebracht op de bladzijde van het stempelboek van het postkantoor Gennep.
BERGEN (LB)
KNHK 0271
1908-06-20

De afdrukken zijn aangebracht op de bladzijde van het stempelboek van het postkantoor Boxmeer. Het
stempel gedateerd 23 april 1908 werd bij ontvangst van De Munt afgekeurd vanwege de provincienaam
die volledig was vermeld. Een nieuw stempel werd besteld waarbij de provincienaam werd verkort tot LB.
BERGEN (Lb.) / GENNEP
RNHK 0140
1929-05-24
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BERGEN (Lb.)
KNHK 0272
1950-08-04

BERGEN (Lb.) / GENNEP
RNHK 0141
1954-07-22

Mededelingen No 33 van 17 augustus 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1976 wordt het hulppostkantoor Bergen (Lb) overgebracht van het ressort van het
postkantoor Gennep naar het ressort van het postkantoor Venray.
BERGEN (Lb)
KNHK 0273
1976-08-09

BERGEN (NH)
Entrepot Bergen
Ten behoeve van de postritten tussen enkele grote steden werden entrepots ingericht. Tussen Haarlem en (Den) Helder werd in 1756 een entrepot opgericht te Spaarndam, Santpoort, Velzen, Beverwijk, Egmond aan den Hoef, Bergen, Sint Maartensbrug en Schagen.

Bestelhuis Bergen
Te Bergen werd vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Alkmaar. Het bestelhuis werd op 30 september 1856 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bergen
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Het hulppostkantoor Bergen werd opgericht op 1 oktober 1856. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Alkmaar.
BERGEN
KNHK 0274
1856-10-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in rood. Lettertype met schreven.
BERGEN
KNHK 0275
1873-10-18

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BERGEN (N.H.)
KNHK 0276
1903-11-03

Op 30 april 1910 is het hulppost- en hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor te Bergen opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Bergen
Mededeelingen No 2139s van 28 april 1910: Met ingang van 1 Mei a.s. wordt te Bergen (N.-H.), onder opheffing van het hulppost- en hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor aldaar, een post-, telegraafen telefoonkantoor gevestigd. Onder dit postkantoor zal het hulppostkantoor te Koedijk ressorteeren.
BERGEN (N:H:)
KNPK 0045
1910-05-01
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BERGEN (N.H.)
KNPK 0046A
1931-03-06

BERGEN (N.H.)
KNPK 0046B
1953-06-09

Op 31 juli 1964 is het bijpostkantoor te Bergen (N.H.) opgeheven en vervangen door een hoofdpostkantoor.

BERGEN

Bijpostkantoor en stadspostagentschap

Bijpost- en telegraafkantoor Bergen aan Zee
Mededeelingen No 2225s van 6 juni 1912: Te Bergen aan Zee wordt een bijpost- en telegraafkantoor gevestigd, hetwelk mede voor den telefoondienst zal zijn opengesteld. Dit bijkantoor, waarvoor
het post- en telegraafkantoor te Bergen als hoofdkantoor zal optreden, zal dit jaar van 1 Juni-ult, September voor het publiek worden opengesteld. De telegramwisseling geschiedt per telefoon.
BERGEN AAN ZEE
KNBK 0006
1912-06-01
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Het bijpost- en telegraafkantoor te Bergen aan Zee is opgeheven op 1 juni 1914 en vervangen door
een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor (zie aldaar).

BERGEN

Bergen aan Zee - Van Hasseltstraat

BERGEN (N.H.) / BERGEN AAN ZEE-V.HASSELTSTR.
DNPA 0223
1946-07-12

BERGEN

Filarskiweg

Met ingang van 1 maart 1970 is het postagentschap Bergen (Nh)-Oosterweg gevestigd. In eerste instantie zou het postagentschap gevestigd worden aan de Filarskiweg.
BERGEN (Nh)- FILARSKIWEG

Het stempel werd niet verstrekt.

BERGEN

Oosterweg

Met ingang van 1 maart 1970 is het postagentschap Bergen (Nh)-Oosterweg gevestigd. In eerste
instantie zou het postagentschap gevestigd worden aan de Filarskiweg.
BERGEN (Nh)- OOSTERWEG
DNPA 0224
1970-03-01
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Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Bergen aan Zee
Mededeelingen No 2394s van 28 mei 1914: Met ingang van 1 Juni 1914 wordt, onder opheffing van
het tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor, te Bergen aan Zee een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, waarvoor het post- en telegraafkantoor te Bergen als hoofdkantoor, resp. contrôlekantoor zal optreden.
BERGEN AAN ZEE / BERGEN (N.H.)
RNHK 0141K
1929-04-23

Met ingang van 1 maart 1943 was het hulppostkantoor te Bergen aan Zee tijdelijk gesloten.

Postagentschap Bergen aan Zee zie Alkmaar
Poststation Bergen aan Zee
Met ingang van 1 april 1954 is te Bergen aan Zee een poststation gevestigd.
BERGEN AAN ZEE
KNPS 0041
1954-07-22

BERGEN OP ZOOM (NB)
Postkantoor Berg-op-Zoom
Te Berg(en) op Zoom was reeds vóór 1750 een postkantoor gevestigd.
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Postkantoor Bergen op Zoom
Het postkantoor te Bergen op Zoom werd formeel op 18 januari 1750 opgericht.

Het kantoor te Bergen op Zoom werd hoofdkantoor in 1807. Tevens was vanaf 1810 een paardenpoststation gevestigd.

Op 15 april 1859 werd het telegraafkantoor te Bergen op Zoom opgericht.
BERGEN OP ZOOM
KNPK 0047
1874-03-04

Post- en telegraafkantoor Bergen op Zoom
Door vereniging van het postkantoor en telegraafkantoor te Bergen op Zoom werd op 1 mei 1897 het
post- en telegraafkantoor opgericht.
BERGEN OP ZOOM
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BERGEN OP ZOOM

Stadspostagentschappen

BERGEN OP ZOOM

Berkstraat

Met ingang van 1 april 1959 is het postagentschap Bergen op Zoom-Berkstraat gevestigd.
BERGEN OP ZOOM / BERKSTRAAT
DNPA 0225
1959-04-14

Mededeling No 11 van 18 maart 1975: kantoren, Vestiging enz.
Het stadspostagentschap Bergen op Zoom-Berkstraat, waar tot 1 januari 1975 uitsluitend de postdienst werd uitgeoefend, is m.i.v. genoemde datum tevens aangewezen voor de uitvoering van de
telegraaf- en telefoondienst.

BERGEN OP ZOOM

Holleweg

Mededelingen No 46 van 20 november 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 14 november 1973 is het stadspostagentschap Bergen op Zoom-Holleweg gevestigd, dat voor de
postdienst ressorteert onder het postkantoor Bergen op Zoom.
BERGEN OP ZOOM- HOLLEWEG
DNPA 0226
1973-12-03
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BERGEN OP ZOOM

Nieuw-Borgvliet

Met ingang van 1 maart 1937 werd het hulppostkantoor te Nieuw-Borgvliet opgeheven en vervangen
door een postagentschap (Mededeelingen van 17 februari 1937).
BERGEN OP ZOOM / NIEUW-BORGVLIET
DNPA 0227
1940-12-03

Dienstorder No H.190 van 3 april 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het stadspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming Bergen op ZoomNieuw Borgvliet, is met ingang van 2 april 1973 gewijzigd in Bergen op Zoom-Rembrandtstraat.

BERGEN OP ZOOM

Rembrandtstraat

Dienstorder No H.190 van 3 april 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het stadspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming Bergen op ZoomNieuw Borgvliet, is met ingang van 2 april 1973 gewijzigd in Bergen op Zoom-Rembrandtstraat.
BERGEN OP ZOOM- REMBRANDTSTRAAT
DNPA 0228
1973-04-02

BERGEN OP ZOOM

Zandstraat

Mededelingen No 49 van 7 december 1967: Kantoren. Vestiging enz.
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Op 18 december 1967 wordt het postagentschap Bergen op Zoom-Zandstraat gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Bergen op Zoom.
BERGEN OP ZOOM- ZANDSTRAAT
DNPA 0229
1967-12-18

BERGEN OP ZOOM

Zonneplein

Mededelingen No 48 van 30 november 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 11 november 1971 is het stadspostagentschap Bergen op Zoom-Zonneplein gevestigd, dat voor
de postdienst ressorteert onder het postkantoor Bergen op Zoom.
BERGEN OP ZOOM- ZONNEPLEIN
DNPA 0230
1971-11-11

BERGENTHEIM (OV)
Hulppostkantoor Bergentheim
Dienstorder No 335 van 26 juli 1906: Met ingang van 1 Augustus e.k. wordt een hulppostkantoor
gevestigd te Bergentheim (hoofdkantoor Hardenberg), hetwelk door middel van een bodeloop, driemaal daags, aan het spoorwegstation te Bergentheim in verbinding zal worden gesteld met de treinen
I, III en A Zwolle-Coevorden; (op Zon- en feestdagen wordt alleen de bodeloop in verband met trein A
uitgevoerd).
BERGENTHEIM
KNHK 0276
1906-08-01
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BERGENTHEIM / HARDENBERG
RNHK 0142
1929-05-06

Het stempel werd toegezonden op 6 mei 1929. Bij de afdruk is vermeld: Stempel niet in Bergentheim,
Ommen, Hardenberg of Zwolle. Ook niet terugontvangen. Daarbij is geen datum vermeld.
BERGENTHEIM- / OMMEN
RNHK 0143
1947-06-13

BERGENTHEIM
KNHK 0277
1974-09-05
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Het hulppostkantoor te Bergentheim is op 1 oktober 1974 overgebracht van het ressort van het postkantoor Ommen naar het ressort van het postkantoor Vriezenveen.

BERGHAREN (GD)
Hulppostkantoor Bergharen (1)
Het hulppostkantoor Bergharen werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Druten.
BERGHAREN
KNHK 0278
1851-07-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BERGHAREN
KNHK 0279
1875-11-06

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Bergharen werd overgebracht naar het ressort van het postkantoor Nijmegen.
BERGHAREN

BERGHAREN / WIJCHEN
RNHK 0144
1929-03-27

Het hulppostkantoor te Bergharen is met ingang van 15 januari 1934 overgebracht van het ressort
van het postkantoor Wijchen naar het ressort van het postkantoor Nijmegen.
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BERGHAREN / NIJMEGEN
RNHK 0145
1934-01-15

Op 31 mei 1956 is het hulppostkantoor te Bergharen opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Bergharen
Met ingang van 1 juni 1956 is te Bergharen een poststation gevestigd.
Op 11 februari 1973 is het poststation te Bergharen opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bergharen (2)
Mededelingen No 10 van 13 maart 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 12 februari 1973 is het poststation te Bergharen vervangen door een hulppostkantoor
zonder bestelling, dat voor de postdienst is blijven ressorteren onder het postkantoor Wijchen.
BERGHAREN
KNHK 0280
1973-03-14

BERGHEM c.q. BERCHEM (NB)
Hulppostkantoor Berghem
Het hulppostkantoor Berchem werd opgericht op 1 januari 1859. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Oss.
BERCHEM
KNHK 0281
1859-01-01
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Stempelafdrukken op postzegels in blauw, rood en zwart. Lettertype met schreven.
BERCHEM
KNHK 0282
1893-02-06

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
In augustus 1903 werd de benaming gewijzigd in BERGHEM.
BERGHEM
KNHK 0283
1904-07-11

Dienstorder No 676 van 29 oktober 1924: Onjuiste verzending. Berchem (bij Antwerpen). Meermalen wordt correspondentie voor Berchem bij Antwerpen naar Berchem N.B. gezonden. Gewezen wordt
op het belang van een meer nauwkeurige behandeling van deze correspondentie.
BERGHEM (N.B.)
KNHK 0284
1929-01-14

BERGHEM / OSS
RNHK 0146A
1929-05-02
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BERGHEM / OSS
RNHK 0146B
1955-07-25

BERGSCHENHOEK (ZH)
Bestelhuis Bergschenhoek
Te Bergschenhoek was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Rotterdam. Het bestelhuis werd op 30 september 1874 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bergschenhoek
Het hulppostkantoor Bergschenhoek werd opgericht op 1 oktober 1874 en behoorde tot het ressort
van het postkantoor Rotterdam.
BERGSCHENHOEK
KNHK 0285
1874-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BERGSCHENHOEK (Z.H.)
KNHK 0286
1918-04-06
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BERGSCHENHOEK / ROTTERDAM
RNHK 00147
1929-03-11

Mededeling No 43 van 28 oktober 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1975 wordt het hulppostkantoor Bergschenhoek overgebracht van het ressort van het
districtspostkantoor Rotterdam naar het ressort van het postkantoor Delft.
BERGSCHENHOEK
KNHK 0287
1975-10-23

BERGUM (FR)
Distributiekantoor Bergum
Te Bergum was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Leeuwarden. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bergum
Het hulppostkantoor Bergum werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Drachten.
BERGUM
KNHK 0288A
1850-09-01
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Formaat stempel 18 mm bij 4 mm. Lettertype met schreven. Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BERGUM
KNHK 0288B
18??-00-00

Formaat stempel 23 mm bij 4 mm. Lettertype met schreven. Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BERGUM
KNHK 0289
1872-08-31

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Bergum
Met ingang van 16 november 1894 is te Bergum een post-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
BERGUM
KNPK 0048
1894-11-16

BERGUM
KNPK 0049
1953-05-04

BERGUMERHEIDE (FR)
Bestelhuis Bergumerheide
Met ingang van 1 april 1856 was te Bergemerheide een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Dokkum. De volledige benaming van het bestelhuis was Boschhuis bij
Bergumerheide, gemeente Tietjerksteradeel. Na opheffing van het bestelhuis in 1871 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Poststation Bergumerheide
Met ingang van .. is te Bergumerheide een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Dokkum.
Mededeelingen No 4057S van 15 april 1931: De naam van het poststation Bergumerheide is gewijzigd in Noordbergum.
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BERINGE (LB)
Poststation Beringe
Met ingang van 1 september 1959 is het poststation Beringe gevestigd.
Beringe
KNPS 0042
1959-08-22

Het poststation te Beringe werd op 1 december 1978 opgeheven, waarbij de dienstverlening werd
overgenomen door het Rijdend Postkantoor Deurne.

BERKEL (NB)
Bestelhuis Berkel
Te Berkel was vanaf 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Tilburg. Na opheffing van het bestelhuis in 1866 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Poststation Berkel
Met ingang van .. is te Berkel een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor
Tilburg.
BERKEL (N.B.)
KNPS 0043
1941-11-07

Hulppostkantoor Berkel
Mededelingen No 46 van 16 november 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1971 is het poststation te Berkel (Nb) vervangen door een hulppostkantoor zonder
bestelling, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Tilburg.
Mededelingen No 18 van 8 mei 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 21 mei 1973 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Berkel (Nb) opgeheven.

BERKEL (ZH)
Bestelhuis Berkel
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Te Berkel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Rotterdam. Het bestelhuis werd op 31 januari 1865 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Berkel
Het hulppostkantoor Berkel werd opgericht op 1 februari 1865. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Rotterdam.
BERKEL
KNHK 0290
1865-02-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BERKEL (Z.H.)
KNHK 0291
1911-12-21

BERKEL
KNHK 0292
1912-02-26

BERKEL (Z.H.)

BERKEL / ROTTERDAM
RNHK 0148
54

1929-03-11

BERKEL (Z.H.)
KNHK 0293
1948-12-01

Dienstorder No H.278 van 1 mei 1970: H.278. Wijziging benaming postinrichting.
Op 7 april 1970 is de benaming van het hulppostkantoor, dat werd aangeduid met de benaming 'Berkel
(Zh)', gewijzigd in 'Berkel en Rodenrijs'.

BERKEL EN RODENRIJS (ZH)
Hulppostkantoor Berkel en Rodenrijs
Dienstorder No H.278 van 1 mei 1970: H.278. Wijziging benaming postinrichting.
Op 7 april 1970 is de benaming van het hulppostkantoor, dat werd aangeduid met de benaming 'Berkel
(Zh)', gewijzigd in 'Berkel en Rodenrijs'.
BERKEL EN RODENRIJS
KNHK 0294
1970-02-03

Mededeling No 43 van 28 oktober 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1975 wordt het hulppostkantoor Berkel en Rodenrijs overgebracht van het ressort van
het districtspostkantoor Rotterdam naar het ressort van het postkantoor Delft.
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Op 31 mei 1978 is het hulppostkantoor te Berkel en Rodenrijs opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Berkel en Rodenrijs
Mededelingen No 23 van 6 juni 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juni 1978 is de bedrijfsvorm van de postinrichting te Berkel en Rodenrijs gewijzigd van hulppostkantoor met bestelling in bijpostkantoor met bestelling.

Plattelandspostagentschap Berkel en Rodenrijs-Esdoornlaan
Mededelingen No 9 van 28 februari 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 28 februari 1978 is het plattelandspostagentschap Berkel en Rodenrijs-Esdoornlaan gevestigd, dat
voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Delft.
BERKEL EN RODENRIJS- ESDOORNLAAN
DNPL 0012
1978-02-28

Plattelandspostagentschap Berkel en Rodenrijs-Rozenoord
Mededelingen No 46 van 15 november 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 21 november 1977 wordt het plattelandspostagentschap Berkel en Rodenrijs-Rozenoord gevestigd,
dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Delft.
BERKEL EN RODENRIJS- ROZENOORD
DNPL 0013
1978-01-24

BERKEL-ENSCHOT (NB)
Hulppostkantoor Berkel-Enschot
Met ingang van 1 oktober 1973 is de benaming van het hulppostkantoor Enschot gewijzigd in BerkelEnschot behorende tot het ressort van het postkantoor Tilburg.
BERKEL-ENSCHOT
KNHK 0295
1973-05-23
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BERKENWOUDE (ZH)
Hulppostkantoor Berkenwoude
Het hulppostkantoor Berkenwoude werd opgericht op 1 april 1880 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Gouda.
BERKENWOUDE
KNHK 0296
1880-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Berkenwoude werd opgeheven op 30 juni 1885.

Poststation Berkenwoude
Met ingang van 1 januari 1927 is te Berkenwoude een poststation gevestigd.
BERKENWOUDE (Z.H.)
KNPS 0044
1927-01-01

BERKENWOUDE
KNPS 0045
1954-07-03
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Het poststation te Berkenwoude werd op 31 oktober 1968 opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Berkenwoude
Met ingang van 1 november 1968 is te Berkenwoude een plattelandspostagentschap gevestigd.
BERKENWOUDE
KNPL 0031
1968-11-07

Het plattelandspostagentschap te Berkenwoude is op 31 december 1975 opgeheven.

Zitting houden te Berkenwoude
Mededelingen No 7 van 17 februari 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 5 januari 1976 is het plattelandspostagentschap te Berkenwoude opgeheven en wordt te rekenen
van genoemde datum te Berkenwoude zitting gehouden.
Het zitting houden te Berkenwoude is op 31 maart 1977 beëindigd.

Plattelandspostagentschap Berkenwoude
Mededelingen No 16 van 19 april 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 april 1977 is het zitting houden te Berkenwoude beëindigd. Daarvoor in de plaats is te rekenen
vanaf genoemde datum het plattelandspostagentschap Berkenwoude gevestigd, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Gouda.

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Berkenwoude
Het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Berkenwoude werd opgericht in oktober 1912.
BERKENWOUDE (Z.H.)
KNTF
1912-10-00
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Met ingang van 1 juli 1923 werd het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Berkenwoude opgeheven en
vervangen door een telegraaf- en telefoonstation met bestelling, met Gouda als controlekantoor.

BERKHOUT (NH)
Bestelhuis Berkhout
Te Berkhout was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Hoorn. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Baarsdorpermeer. Het bestelhuis werd op 28 februari 1886 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Berkhout
Het hulppostkantoor Berkhout werd op 1 maart 1886 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Hoorn.
BERKHOUT
KNHK 0297
1886-03-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BERKHOUT / HOORN
RNHK 0149
1929-04-23
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BERLICUM (NB)
Bestelhuis Berlicum
Te Berlicum was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor ’s-Hertogenbosch. Het bestelhuis werd op 31 december 1854 opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Berlicum
Het hulppostkantoor Berlicum werd opgericht op 1 januari 1855. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor ’s-Hertogenbosch.
BERLICUM
KNHK 0298
1855-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BERLICUM
KNHK 0299
1874-11-28

Stempelafdrukken op postzegels in groen en zwart.
BERLICUM (NOORD-BRAB.)
KNHK 0300
1915-05-07

BERLICUM / ’sHERTOGENBOSCH
RNHK 0150
1929-05-02
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BERLIKUM c.q. BERLICUM (FR)
Hulppostkantoor Berlicum
Het hulppostkantoor Berlicum werd opgericht op 1 januari 1861. Het hulppostkantoor te Berlicum
(later Berlikum) behoorde tot het ressort van het postkantoor Leeuwarden.
BERLICUM
KNHK 0301
1861-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BERLICUM
KNHK 0302
1875-11-09

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
In 1886 werd de benaming gewijzigd in BERLIKUM.
BERLIKUM
KNHK 0303
1889-08-23

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BERLIKUM / ST. ANNA-PAROCHIE
RNHK 0151
1929-05-17
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Het hulppostkantoor te Berlikum is op 1 februari 1934 overgebracht van het ressort van het postkantoor Sint Anna-Parochie naar het ressort van het postkantoor Leeuwarden.
BERLIKUM / LEEUWARDEN
RNHK 0152
1934-01-30

BERLIKUM
KNHK 0304
1955-12-24

BESOIJEN c.q. BEZOOIJEN (NB)
Hulppostkantoor Besoijen
Het hulppostkantoor Besoijen werd opgericht op 1 juli 1870. Het hulppostkantoor Besoijen behoorde
tot het ressort van het postkantoor Waalwijk.
BESOIJEN
KNHK 0305
1870-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 1 januari 1883 werd de benaming gewijzigd in BEZOOIJEN.
BEZOOIJEN
KNHK 0306
1885-05-30
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BESOIJEN
KNHK 0307
1913-06-13

Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Besoijen is op 30 april 1926 opgeheven en vervangen
door een postagentschap.

Postagentschap Besoijen
Mededeelingen No 5252S van 28 april 1926: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Besoijen wordt met ingang van 1 Mei 1926 vervangen door een, bij wijze van proef, te vestigen postagentschap, alsmede een telegraaf- en telefoonstation zonder bestelling. De postbestelling blijft van Waalwijk uit geschieden.
Daarmee was dit het eerste postagentschap buiten een stad. De gemeente Besoijen was in 1922 bij
Waalwijk gevoegd. Het postagentschap ressorteerde onder het postkantoor te Waalwijk.
WAALWIJK- / BESOIJEN
DNPA 0231
1940-12-03

Dienstorder No H.396 van 7 augustus 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming Waalwijk-Besoyen,
is te rekenen van 1 augustus j.l. gewijzigd in Waalwijk-Molenstraat.
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