BEST (NB)
Distributiekantoor Best
Te Best waren vanaf 1847 een provinciaal distributiekantoor en een entrepot gevestigd behorende tot
het postale gebied van het postkantoor Eindhoven. Het distributiekantoor en entrepot werden in 1850
opgeheven.

Bestelhuis Best
Met ingang van 1 mei 1851 was te Best een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Eindhoven. Het bestelhuis werd op 31 december 1861 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Best
Het hulppostkantoor Best werd opgericht op 1 januari 1862. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Boxtel.
BEST
KNHK 0308
1862-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BEST
KNHK 0309
1884-04-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BEST / EINDHOVEN
RNHK 0153
1929-05-02
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BEST (N.B.)
KNHK 0310
1931-03-31

Op 28 februari 1965 is het hulppostkantoor te Best opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Best
Met ingang van 1 maart 1965 is te Best een (hoofd)-postkantoor gevestigd.

BEST

Stadspostagentschappen

BEST

Batafabrieken

Het interne postagentschap Best-Batafabrieken werd gevestigd op 1 september 1938.
BEST- / BATAFABRIEKEN
DNPA 0232
1938-09-01

EINDHOVEN Best Batafabrieken zie Eindhoven postagentschappen
BEST

De Schakel

Mededelingen No 36 van 11 september 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 8 augustus 1973 is het stadspostagentschap Best-Koningin Emmalaan opgeheven onder
gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap Best-De Schakel.
BEST- DE SCHAKEL
DNPA 0233
1973-08-08

BEST

Koningin Emmalaan

Mededelingen No 22 van 1 juni 1971: Kantoren, Vestiging enz.
2

Op 3 juni 1971 wordt het stadspostagentschap Best -Koningin Emmalaan gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Best.
BEST- KONINGIN EMMALAAN
DNPA 0234
1971-06-03

Mededelingen No 36 van 11 september 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 8 augustus 1973 is het stadspostagentschap Best-Koningin Emmalaan opgeheven onder
gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap Best-De Schakel.

BEST

Koningin Julianaweg

Mededelingen No 3 van 20 januari 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 16 februari 1976 wordt het stadspostagentschap Best-Wilhelminaplein opgeheven onder gelijktijdige
vestiging van het stadspostagentschap Best-Koningin Julianaweg, dat voor de postdienst zal
ressorteren onder het postkantoor Best.
BEST- KONINGIN JULIANAWEG
DNPA 0235
1976-02-16

BEST

Wilhelminaplein

Met ingang van 15 januari 1962 is het postagentschap Eindhoven-Best Batafabrieken vervangen door
het postagentschap Eindhoven-Best Wilhelminaplein.
Met ingang van 1 maart 1965 is het hulppostkantoor te Best (hoofd)-postkantoor geworden. In verband
daarmede werd het postagentschap Eindhoven-Best-Wilhelminaplein in naam verkort tot BestWilhelminaplein.
BEST / Wilhelminaplein
DNPA 0236
1965-03-01
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Op 16 februari 1976 is het postagentschap Best-Wilhelminaplein opgeheven en vervangen door het
postagentschap Best-Koningin Julianaweg.

BEUGEN (NB)
Bestelhuis Beugen
Te Beugen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postalle gebied van het
postkantoor Boxmeer. Het bestelhuis werd op 31 december 1855 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Beugen (1)
Het hulppostkantoor Beugen werd opgericht op 1 januari 1856. Het hulppostkantoor Beugen behoorde
tot het ressort van het postkantoor Boxmeer.
BEUGEN
KNHK 0311
1856-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
BEUGEN
KNHK 0312
1889-00-00 *)

*)

Bij de afdruk van het naamstempel BEUGEN in het stempelboek, thans in het Nationaal Archief, is
geen verstrekkingsdatum vermeld. In het boek van Blom (Documentatie Postinrichtingen) wordt
Beugen niet genoemd onder de kantoornaamstempels. Op 6 juni 1905 werd nog een naamstempel
BEUGEN uitgereikt dat op 26 september 1934 is vernietigd.
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BEUGEN
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BEUGEN / BOXMEER
RNHK 0154
1929-05-24

BEUGEN (N.B.)
KNHK 0313
1934-07-19

Het hulppostkantoor Beugen werd op 15 december 1935 opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Beugen
Met ingang van 16 december 1935 is te Beugen een poststation gevestigd.
Het poststation te Beugen is op .. opgeheven en vervangend door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Beugen (2)
Met ingang van .. is te Beugen een hulppostkantoor gevestigd.
Op 15 augustus 1974 is het hulppostkantoor te Beugen opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Beugen
Mededelingen No 29 van 23 juli 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 19 augustus 1974 wordt het hulppostkantoor met bestelling te Beugen vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Boxmeer.
BEUGEN
KNPL 0032
1974-08-19
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BEUIL c.q. BOIJL (FR)
Bestelhuis Beuil
Te Beuil was vanaf 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor
Heerenveen. Na opheffing van het bestelhuis is geen hulppostkantoor gevestigd.

Poststation Boijl
Mededeelingen No 13227S van 4 december 1929: Met ingang van 1 December 1929 is te Boyl een
station voor den postdienst gevestigd, hetwelk voor de ontvangst aan de tramhalte aldaar in verbinding
is gebracht met dezelfden trammen, waarop tot dusver het hulppostkantoor te Zorgvlied heeft
gecorrespondeerd. Het station is voor den postdienst rechtstreeks onder het hoofdkantoor te Steenwijk
gebracht. De postbestelling ter plaatse geschiedt van het station uit.
BOIJL (Fr.)
KNPS 0046
1929-12-01

Dienstorder No H.28 van 12 januari 1956: De benaming van het poststation BOYL is met ingang van
1 januari 1956 gewijzigd in BOIJL.
Het poststation te Boijl werd op 31 mei 1969 opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Boijl
Met ingang van 2 juni 1969 is te Boijl een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Steenwijk.
BOIJL
KNPL 0033
1969-07-24

BEUNINGEN (GD)
Hulppostkantoor Beuningen (1)
Het hulppostkantoor Beuningen werd opgericht op 1 januari 1854. Het hulppostkantoor Beuningen
behoorde tot het ressort van het postkantoor Nijmegen.
BEUNINGEN
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KNHK 0314
1854-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BEUNINGEN
KNHK 0315
1875-11-06

Het hulppostkantoor te Beuningen werd opgeheven op 31 augustus 1881.

Hulppostkantoor Beuningen (2)
Het hulppostkantoor Beuningen werd opnieuw opgericht op 1 mei 1891. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Nijmegen.
BEUNINGEN (GELD:)
KNHK 0316
1891-05-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BEUNINGEN
KNHK 0317
1905-08-16

BEUNINGEN (Gld.)
7

KNHK 0318
1919-03-15

Met ingang van 31 juli 1923 is het hulppostkantoor te Beuningen opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Beuningen
Op 1 augustus 1923 is te Beuningen een poststation gevestigd.

Hulppostkantoor Beuningen
BEUNINGEN / NIJMEGEN
RNHK 0155
1929-03-27

BEUNINGEN

Het kantoornaamstempel was in gebruik op het postkantoor Nijmegen.
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.
BEUNINGEN
KNHK 0319
8

1977-11-07

Dienstorder No H.320 van 1 augustus 1978: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 1 augustus 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de
daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor
Beuningen
Beuningen Gld
BEUNINGEN Gld
KNHK 0320
1978-03-20

BEUSICHEM (GD)
Bestelhuis Beusichem
Te Beusichem was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Wijk bij Duurstede. Het bestelhuis werd op 31 december 1853 opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Beusichem
Het hulppostkantoor Beusichem werd opgericht op 1 januari 1854. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Wijk bij Duurstede.
BEUSICHEM
KNHK 0321
1854-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in rood. Lettertype met schreven.
BEUSICHEM
KNHK 0322
1873-07-16
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Beusichem werd op .. overgebracht naar het ressort van het postkantoor
Culemborg
BEUSICHEM

Op 30 juni 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Beusichem opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Beusichem
Mededeelingen No 6757 van 1 juli 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Beusichem
is met ingang van 1 Juli 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst
met telegrambestelling. De postbestelling geschiedt sedert dien datum van Culemborg uit.
BEUSICHEM (Gld.)
KNPS 0047
1941-05-27

BEVERWIJK (NH)
Entrepot Beverwijk
Ten behoeve van de postritten tussen enkele grote steden werden entrepots ingericht. Tussen Haarlem
en (Den) Helder werd een entrepot opgericht te Spaarndam, Santpoort, Velzen, Beverwijk (1678),
Egmond aan den Hoef, Bergen, Sint Maartensbrug en Schagen.

Postkantoor Beverwyk
Het postkantoor te Beverwyk bestond al vóór 1752.
Het kantoor te Beverwyk werd onderkantoor van het postkantoor Alkmaar in 1806.
BEVERWŸK
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BEVERWIJK
KNPK 0050
1885-01-20

Het postkantoor te Beverwijk werd op 16 mei 1892 verenigd met het telegraafkantoor ter plaatse.

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Beverwijk
Met ingang van 16 mei 1892 is te Beverwijk een post-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
BEVERWIJK

BEVERWIJK

Bijpostkantoor en stadspostagentschappen

BEVERWIJK

Plantage

Met ingang van 1 oktober 1959 is het postagentschap Beverwijk-Plantage gevestigd.
BEVERWIJK / PLANTAGE
DNPA 0237
1959-10-01
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BEVERWIJK

Populierenlaan

Met ingang van 1 april 1943 is het postagentschap Beverwijk-Populierenlaan gevestigd.
BEVERWIJK / POPULIERENLAAN
DNPA 0238
1943-04-01

Het postagentschap Beverwijk-Populierenlaan werd opgeheven in juli 1946.

BEVERWIJK

Romerkerkweg

Met ingang van 1 augustus 1947 is het postagentschap Beverwijk-Romerkerkweg gevestigd.
BEVERWIJK / ROMERKERKWEG
DNPA 0239
1947-08-01

Het postagentschap Beverwijk-Romerkerkweg werd op 31 oktober 1950 opgeheven.

BEVERWIJK

Wijkerbaan

Het postagentschap Beverwijk-Wijkerbaan werd gevestigd op 4 januari 1965.
BEVERWIJK / WIJKERBAAN
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Het stempel werd afgekeurd omdat het niet was aangemaakt conform de richtlijnen (breukstreep
ontbrak). Een nieuw kantoornaamstempel werd besteld op 14 december 1964.
BEVERWIJK / WIJKERBAAN
DNPA 0240
1965-01-04

BEVERWIJK

Zeestraat

Met ingang van 8 mei 1972 is het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Beverwijk-Zeestraat
gevestigd.
BEVERWIJK- ZEESTRAAT
DNBK 0131
1972-05-08

BIDDINGHUIZEN (FL)
Plattelandspostagentschap Biddinghuizen
Het plattelandspostagentschap werd gevestigd op 16 mei 1966 met de benaming KampenBiddinghuizen.
KAMPEN / BIDDINGHUIZEN
KNPL 0034
1966-05-16
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Het plattelandspostagentschap te Biddinghuizen is op 31 december 1974 opgeheven.

Zitting houden te Biddinghuizen
Mededeling No 39 van 30 september 1975: kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 1 januari 1975 is het plattelandspostagentschap te Bididnghuizen opgeheven en wordt
in de plaats daarvan te Biddinghuizen dagelijks zitting gehouden.

BIERUM (GR)
Hulppostkantoor Bierum
Het hulppostkantoor Bierum werd opgericht op 1 november 1870 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Appingadam (Appingedam).
BIERUM
KNHK 0323
1870-11-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Mededeelingen No 12465S van 21 november 1923: Met ingang van 1 December 1923 wordt het
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bierum opgeheven. De postbestelling aldaar zal van Spijk
uit plaats vinden.

Poststation Bierum
Met ingang van 1 december 1923 is te Bierum een poststation gevestigd.
BIERUM

14

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

Hulppostkantoor Bierum (2)
Met ingang van .. is te Bierum een hulppostkantoor gevestigd.
Het hulppostkantoor te Bierum is op 31 mei 1966 opgeheven en vervangen door het plattelandspostagentschap Appingedam-Bierum.

BIERVLIET (ZL)
Bestelhuis Biervliet
Te Biervliet was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Breskens. Het bestelhuis werd op 31 december 1862 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Biervliet
Het hulppostkantoor Biervliet werd opgericht op 1 januari 1863. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Breskens.
BIERVLIET
KNHK 0324
1863-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BIERVLIET
KNHK 0325
1892-04-04

BIERVLIET / BRESKENS
RNHK 0156
1929-05-23
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Het dagtekeningstempel van Biervliet is niet verloren gegaan gedurende de watersnood. Dit is een
algemeen misverstand. Biervliet is zelfs nooit ondergelopen geweest. Het stempel van Biervliet is wel
kwijtgeraakt geweest gedurende enige dagen in september 1953. Later weer gevonden. Waarschijnlijk
is in verband met deze vermissing een nieuw dagtekeningstempel aangevraagd.
Met dank aan de heer Bram Lensen.
Met ingang van 1 april 1975 is het hulppostkantoor te Biervliet overgebracht van het ressort van het
postkantoor Breskens naar het ressort van het postkantoor Oostburg.
BIERVLIET
KNHK 0326
1975-03-25

BIESBOSCH c.q. DEN BIESBOSCH (NB)
Hulppostkantoor Den Biesbosch
Met ingang van 1 juli 1919 is te Den Biesbosch een hulppostkantoor gevestigd.
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DEN BIESBOSCH (N.B.)
KNHK 0327
1919-07-01

Met ingang van 31 juli 1923 is het hulppostkantoor te Den Biesbosch opgeheven en vervangen door
een poststation.

Poststation Biesbosch
Op 1 augustus 1923 is te Den Biesbosch een poststation gevestigd.
Met ingang van 19 oktober 1967 is de benaming van het poststation De Biesbosch gewijzigd in
Biesbosch.
Het poststation Biesbosch werd op 1 november 1969 tijdelijk gesloten en op 1 april 1970 opgeheven.

BIEZELINGE (ZL)
Hulppostkantoor Biezelinge
Het hulppostkantoor Biezelinge werd op 1 maart 1886 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Hansweert.
BIEZELINGE
KNHK 0328
1886-03-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 30 april 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Biezelinge opgeheven en vervangen
door een poststation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Biezelinge
Mededeelingen No 4119S van 29 april 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Biezelinge wordt met ingang van 1 Mei 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en
telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Kapelle (Z.-B.) uit geschieden.
Mededeelingen No 10866S van 9 oktober 1929: Met ingang van 1 October 1929 is de naam van het
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Kapelle gewijzigd in Kapelle-Biezelinge en is het poststation
Biezelinge opgeheven.
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BIGGEKERKE (ZL)
Bestelhuis Biggekerke
Te Biggekerke was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Middelburg. Het bestelhuis werd op 31 januari 1871 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Biggekerke (1)
Het hulppostkantoor Biggekerke werd opgericht op 1 februari 1871 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Middelburg.
BIGGEKERKE
KNHK 0329
1871-02-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Mededeelingen No 6953S van 27 juni 1923: Met ingang van 1 Juli 1923 worden het hulppostkantoor en
het hulptelegraafkantoor te Biggekerke opgeheven. De brief- en pakketpostbestelling aldaar zal van
Kouderkerke uitgaan.

Poststation Biggekerke
Met ingang van 1 juli 1923 is te Biggekerke een poststation gevestigd.
BIGGEKERKE

Op .. 1948 is het poststation te Biggekerke opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Biggekerke (2)
Met ingang van .. 1948 is te Biggekerke een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Middelburg.
BIGGEKERKE- / MIDDELBURG
RNHK 0157
1948-01-19

Op 15 mei 1979 is het hulppostkantoor te Biggekerke opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Biggekerke
Met ingang van 28 mei 1979 is te Biggekerke een plattelandspostagentschap gevestigd.
BIGGEKERKE
KNHK 0330
1979-05-17

Hulptelegraafkantoor Biggekerke
BIGGEKERKE
KNTF 0020
19??

BILTHOVEN (UT)
Hulppost-, telegraaf en telefoonkantoor Bilthoven
Mededeelingen No 8826s van 19 december 1917: Met ingang van 1 januari 1918 zullen het posttelegraaf- en telefoonkantoor en hulpbureel van het locale Rijkstelefoonnet Utrecht te de Bildt (Ut.) en
het hulppost- hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor en het hulpbureel van het locale Rijkstelefoonnet
Utrecht te de Bildt-station zijn genaamd resp. de Bildt (Ut.) en Bilthoven.
BILTHOVEN (Ut.)
19

KNHK 0331
1918-01-02

Op 15 november 1919 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bilthoven opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Bilthoven
Mededeelingen No 11767S van 22 december 1919: Met ingang van 16 November 1919 is te
Bilthoven, onder opheffing van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-, telegraafen telefoonkantoor gevestigd. Onder dit kantoor ressorteeren de hulppostkantoren Den Dolder, Huis ter
Heide en Soesterberg.
BILTHOVEN
KNPK 0051
1919-11-16

Helaas is geen kopie gemaakt van de achterzijde van de stempelkaart van Bilthoven, zodat de daarop
vermelde gegevens en afdrukken verloren zijn gegaan.

BILTHOVEN

Planetenbaan

Met ingang van 1 oktober 1960 is het postagentschap Bilthoven-Planetenbaan gevestigd.
BILTHOVEN / Planetenbaan
DNPA 0241
1960-10-01

BINGELRADE (LB)
Hulppostkantoor Bingelrade (1)
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Mededeelingen No 8806s van 21 december 1916: Met ingang van 16 Januari 1917, worden
hulppostkantoren gevestigd te Bingelrade en Merkelbeek, waarvoor het postkantoor te Sittard als
hoofdkantoor zal optreden.
BINGELRADE (Lb.)
KNHK 0332
1917-01-16

Op 31 juli 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bingelrade opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Bingelrade
Mededeelingen No 7678S van 22 juli 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bingelrade
wordt met ingang van 1 Augustus 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en
telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Merkelbeek uit geschieden.
BINGELRADE (Lb.)

BINGELRADE (Lb.)
KNPS 0048
1941-06-23

Hulppostkantoor Bingelrade (2)
Mededelingen No 20 van 22 mei 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 21 mei 1973 zijn de hulppostkantoren te Merkelbeek en Bingelrade overgebracht van het ressort
van het postkantoor Hoensbroek naar het ressort van het postkantoor Brunssum.
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BINNENWIJZEND (NH)
Bestelhuis Binnenwyzend
Te Binnenwyzend was vanaf 1857 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Hoorn. Het bestelhuis werd op 31 maart 1869 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Binnenwijzend
Het hulppostkantoor Binnenwijzend werd op 1 april 1869 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Hoorn.
BINNENWIJZEND
KNHK 0333
1869-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Binnenwijzend is in september 1878 opgeheven.

BIRDAARD (FR)
Bestelhuis Birdaard
Te Birdaard was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Leeuwarden.

Het bestelhuis te Birdaard werd op 31 maart 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Birdaard
Het hulppostkantoor Birdaard werd opgericht op 1 april 1869 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Leeuwarden.
BIRDAARD
KNHK 0334
1869-04-01
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Op 28 februari 1937 is het hulppostkantoor te Birdaard opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Birdaard
Met ingang van 1 maart 1937 werd het hulppostkantoor te Birdaard opgeheven en vervangen door een
poststation (Mededeelingen van 17 februari 1937).

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

Hulppostkantoor Birdaard (2)
Met ingang van .. is te Birdaard een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Leeuwarden.
BIRDAARD
KNHK 0335
1956-03-06

Mededelingen No 31 van 7 augustus 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1973 worden de hierna vermelde ressortwijzigingen doorgevoerd: Het hulppostkantoor
met bestelling Birdaard van het ressort van het districtspostkantoor Leeuwarden naar het ressort van
het postkantoor Dokkum.
BIRDAARD
KNHK 0336
1973-08-28

Hulptelegraafkantoor Birdaard
BIRDAARD
KNTF
19??
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BLAAKSCHENDIJK (ZH)
Poststation Blaakschendijk
Mededeelingen No 8311S van 29 juli 1931: Met ingang van 1 Augustus 1931 wordt te Blaakschendijk
een poststation met bestelling gevestigd; dit station zal aan de gelijknamige halte in verbinding staan
met de trammen van de lijn Rotterdam-Zuid-Beijerland. De postbestelling zal van het station ter plaatse
uit geschieden.
BLAAKSCHENDIJK (Z.H.)
KNPS 0049
1931-08-01

Hulppostkantoor Blaakschendijk
Met ingang van 19 oktober 1967 is de benaming van het hulppostkantoor Blaakschendijk gewijzigd in
Blaaksedijk.
BLAAKSEDIJK
KNHK 0337
1967-10-26

Op de stempelkaart van het hulppostkantoor Blaaksedijk is alleen een aantekening aangebracht dat
een nieuw kantoornaamstempel is besteld op 26 oktober 1967. Een afdruk van dit stempel komt niet op
de stempelkaart voor.
Op 31 augustus 1974 is het hulppostkantoor te Blaaksedijk opgeheven.

Zitting houden te Blaaksedijk
Mededeling No 29 van 22 juli 1975: kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 1 september 1974 is het hulppostkantoor te Blaaksedijk opgeheven en wordt in de
plaats daarvan te Blaaksedijk zitting gehouden.
Dienstorder No H.30 van 10 januari 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 27 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Zitting houden
Blaaksedijk
Heinoord-Blaaksedijk Oost
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BLAAUW-CAPEL en BLAAUWKAPEL zie BLAUWKAPEL
BLADEL (NB)
Hulppostkantoor Bladel
Het hulppostkantoor Bladel werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Eindhoven.
BLADEL
KNHK 0338
1851-07-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BLADEL
KNHK 0339
1874-03-05

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BLADEL / EINDHOVEN
RNHK 0158
1929-05-02

Het hulppostkantoor te Bladel is met ingang van 17 december 1978 opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Bladel
Mededelingen No 48 van 28 november 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 18 december 1978 wordt de bedrijfsvorm van de postinrichting te Bladel gewijzigd van
hulppostkantoor met bestelling in bijpostkantoor met bestelling, dat voor de postdienst zal ressorteren
onder het postkantoor Eindhoven.

25

BLADEL
KNBK 0007
1978-10-26

BLANKENHAM (OV)
Hulppostkantoor Blankenham
Het hulppostkantoor te Blankenham werd opgericht op 16 november 1868 en behoorde toen tot het ressort
van het postkantoor Zwartsluis.
BLANKENHAM
KNHK 0340
1868-11-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Blankenham behoorde later tot het ressort van het op 16 oktober 1877 opgerichte
postkantoor Blokzijl.
BLANKENHAM

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Mededeelingen No 11165S van 17 oktober 1923: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Blankenham wordt met ingang van 1 December 1923 opgeheven. De postbestelling zal van Blokzijl uit
geschieden.
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Poststation Blankenham
BLANKENHAM

Op 31 juli 1970 is het poststation te Blankenham opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Blankenham
Met ingang van 1 augustus 1970 is te Blankenham een plattelandspostagentschap gevestigd
behorende tot het ressort van het postkantoor Sneek.

BLARICUM (NH)
Bestelhuis Blaricum
Te Blaricum was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Naarden. Het bestelhuis werd op 14 juli 1876 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Blaricum (1)
Het hulppostkantoor Blaricum werd opgericht op 15 juli 1876 en behoorde toen tot het ressort van het
postkantoor Naarden.
BLARICUM
KNHK 0341
1876-07-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 1 januari 1883 werd de benaming gewijzigd in BLARIKUM. Het hulppostkantoor was aan het ressort
van het postkantoor Laren (Noord-Holland) toegevoegd.
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BLARICUM
KNHK 0342
1905-01-09
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Op 9 januari 1905 werd een nieuw kantoornaamstempel verstrekt met de oorspronkelijke benaming
BLARICUM.
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BLARICUM (N.H.)
KNHK 0343
1917-08-01

Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Blaricum werd op 15 maart 1919 opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Blaricum
Mededeelingen No 2145S van 5 maart 1919: Met ingang van 16 Maart 1919 wordt te Blaricum, onder
opheffing van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
BLARICUM
KNPK 0052
1919-03-16

Het postkantoor te Blaricum is op .. opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Blaricum
Met ingang van .. is te Blaricum een bijpostkantoor gevestigd.
Op 30 september 1937 is het bijpostkantoor te Blaricum opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Blaricum (2)
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Met ingang van 3 oktober 1937 is te Blaricum een hulppostkantoor gevestigd ressorterende onder het
hoofdpostkantoor Laren N.H.
BLARICUM / LAREN (N.H.)
RNHK 0159
1937-09-23

Op 31 juli 1965 is het hulppostkantoor te Blaricum opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor
vooruitgeschoven loket.

Bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Blaricum
Met ingang van 1 augustus 1965 is te Blaricum een bijpostkantoor vooruitgeschoven loket gevestigd.
LAREN (NH)- BLARICUM
DNBK 0132
1965-08-01

Plattelandspostagentschap Blaricum-Hooibrug
Mededelingen No 46 van 16 november 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 15 november 1976 is het plattelandspostagentschap Blaricum-Hooibrug gevestigd, dat voor de
postdienst ressorteert onder het postkantoor Laren (Nh).
BLARICUM- HOOIBRUG
DNPL 0014
1976-11-15

BLAUWHUIS c.q. BLAAUWHUIS (FR)
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Hulppostkantoor Blaauwhuis
Het hulppostkantoor Blaauwhuis werd opgericht op 1 juli 1874. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Bolsward.
BLAAUWHUIS
KNHK 0344
1874-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Blaauwhuis werd opgeheven op 8 november 1885.

Poststation Blauwhuis
Met ingang van .. is te Blauwhuis een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Sneek.
BLAUWHUIS (Fr.)
KNPS 0050
1941-06-19

Op 31 juli 1970 is het poststation te Blauwhuis opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Blauwhuis
Met ingang van 1 augustus 1970 is te Blauwhuis een plattelandspostagentschap gevestigd behorende
tot het ressort van het postkantoor Sneek.
BLAUWHUIS
KNPL 0035
1970-08-01
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BLAUWKAPEL c.q. BLAAUW-CAPEL en BLAAUWKAPEL (UT)
Bestelhuis Blaauw Kapel
Te Blaauw Kapel was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Utrecht.

Het bestelhuis werd op 31 maart 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Blaauw-Capel
Het hulppostkantoor Blaauw-Capel werd opgericht op 1 april 1869. Het hulppostkantoor Blauwkapel
behoorde tot het ressort van het postkantoor Utrecht.
BLAAUW-CAPEL
KNHK 0345
1869-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BLAAUWKAPEL
KNHK 0346
1876-07-21

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BLAUWKAPEL
KNHK 0347
1905-02-06
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Mededeelingen No 8878S van 19 augustus 1925: Met ingang van 1 October 1925 wordt de naam
van het hulppostkantoor en van het telegraaf- telefoonstation “Blauwkapel” gewijzigd in “Groenekan”.

BLEIJERHEIDE (LB)
Hulppostkantoor Bleijerheide
Mededeelingen No 5237s van 20 november 1913: Met ingang van 1 December 1913 wordt te
Bleijerheide een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Kerkrade zal optreden als
hoofdkantoor.
BLEIJERHEIDE
KNHK 0348
1913-12-01

Gebruiksperiode van 1 december 1913 tot en met 16 maart 1958.
BLEIJERHEIDE / KERKRADE
RNHK 0160
1929-05-24

Met ingang van 17 maart 1958 is het hulppostkantoor te Bleijerheide opgeheven.

BLEISWIJK (ZH)
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Bestelhuis Bleiswyk
Te Bleiswyk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Rotterdam. Het bestelhuis werd op 31 juli 1866 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bleiswijk
Het hulppostkantoor Bleiswijk werd opgericht op 1 augustus 1866 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Rotterdam.
BLEISWIJK
KNHK 0349
1866-08-01

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
BLEISWIJK
KNHK 0350
1898-02-14

BLEISWIJK / GOUDA
RNHK 0161
1929-04-02

Het hulppostkantoor te Bleiswijk is met ingang van 1 april 1950 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Gouda naar het ressort van het postkantoor Rotterdam.
BLEISWIJK / ROTTERDAM
RNHK 0162
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1950-03-22

BLEISWIJK (Z.H.)
KNHK 0351
1952-07-18

Mededeling No 43 van 28 oktober 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1975 worden de hulppostkantoor Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk
overgebracht van het ressort van het districtspostkantoor Rotterdam naar het ressort van het
postkantoor Delft.
BLEISWIJK
KNHK 0352
1975-10-23

BLERICK c.q. BLERIK (LB)
Hulppostkantoor Blerick
Op 1 juni 1886 werd het hulppostkantoor Blerick opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Venlo. De benaming BLERIK was vanaf 1 januari 1883 voorgeschreven.
BLERIK
KNHK 0353
1886-06-01
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Op 1 juni 1886 werd een kantoornaamstempel verstrekt. De afdruk in het stempelboek van het Museum
voor Communicatie komt drie keer voor. De benaming Blerik werd op 1 januari 1883 (Circulaire 1198)
voorgeschreven. Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Blerick op 15 april 1904 opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Blerick
Met ingang van 16 april 1904 is te Blerick een bijpostkantoor opgericht behorende tot het ressort van het
postkantoor Venlo.
Op 15 december 1922 is het bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Blerick opgeheven en vervangen
door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Blerick
Mededeelingen No 11300S van 6 December 1922: Met ingang van 16 December 1922 wordt te
Blerick, met opheffing van het bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor ter plaatse, een hulppostkantoor
gevestigd, dat voor den postdienst onder het postkantoor te Venlo, voor den telegraaf- en telefoondienst
onder het telegraaf- en telefoonkantoor te Venlo zal ressorteeren.
BLERICK (Lb.)
KNHK 0354
1924-06-23

BLERICK / VENLO
RNHK 0163A
1929-05-24

BLERICK (Lb.)
KNHK 0355
1945-11-09
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BLERICK / VENLO
RNHK 0163B
1945-11-09

Het hulppostkantoor te Blerick werd opgeheven op 11 november 1958 en vervangen door het
stadspostagentschap Venlo, 1e Graaf van Loonstraat.

BLESKENSGRAAF (ZH)
Bestelhuis Bleskensgraaf
Te Bleskensgraaf was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Dordrecht. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bleskensgraaf (1)
Het hulppostkantoor Bleskensgraaf werd op 1 oktober 1870 opgericht en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Dordrecht.
BLESKENSGRAAF
KNHK 0356
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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Later Sliedrecht
BLESKENSGRAAF

BLESKENSGRAAF / SLIEDRECHT
RNHK 0164
1929-04-02

Het hulppostkantoor te Bleskensgraaf is op 1 september 1930 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Sliedrecht naar het ressort van het postkantoor Dordrecht.
BLESKENSGRAAF / DORDRECHT
RNHK 0165
1930-08-26

Op 30 april 1951 is het hulppostkantoor te Bleskensgraaf opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Bleskensgraaf
Met ingang van 1 mei 1951 is te Bleskensgraaf een poststation gevestigd.
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Het poststation te Bleskensgraaf is op 31 mei 1955 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bleskensgraaf (2)
Met ingang van 1 juni 1955 is te Bleskensgraaf een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Rotterdam.
BLESKENSGRAAF / ROTTERDAM
RNHK 0166
1955-05-28

BLESKENSGRAAF

Dienstorder No H.30 van 10 januari 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 27 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hulppostkantoor
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf en Hofwegen

Hulppostkantoor Bleskensgraaf en Hofwegen
Dienstorder No H.30 van 10 januari 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 27 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hulppostkantoor
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf en Hofwegen
BLESKENSGRAAF EN HOFWEGEN
KNHK 0357
1977-09-14
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BLESSE zie DE BLESSE
BLIJA (FR)
Hulppostkantoor Blija
Het hulppostkantoor Blija werd opgericht op 1 oktober 1872 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Leeuwarden.
BLIJA
KNHK 0358
1872-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Blija is op 15 januari 1882 opgeheven.

Poststation Blija
Met ingang van .. is te Blija een poststation gevestigd.
BLIJA (Fr.)
KNPS 0051
1941-06-18

BLIJA
KNPS 0052
1970-10-06
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BLIJHAM (GR)
Bestelhuis Blyham
Te Blyham was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor
Winschoten. Het bestelhuis werd op 14 februari 1868 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Blijham
Het hulppostkantoor Blijham werd op 15 februari 1868 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Winschoten.
BLIJHAM
KNHK 0359
1868-02-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

BLIJHAM / WINSCHOTEN
RNHK 0167
1929-04-13

BLIJHAM

Hulptelegraafkantoor Blijham
BLIJHAM.
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KNTF
19??

BLITTERSWIJCK (LB)
Mobiel postkantoor D
Mededeling No 46 van 18 november 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 17 november 1975 is het mobiele postkantoor D in gebruik genomen waarmee dagelijks de dorpen
Tienray, Swolgen en Blitterswijck worden aangedaan. Het mobiele postkantoor D ressorteert onder het
postkantoor Venray.

BLOEMENDAAL (NH)
Bestelhuis Bloemendaal
Te Bloemendaal was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Haarlem.

Het bestelhuis te Bloemendaal werd op 31 december 1853 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bloemendaal
Het hulppostkantoor Bloemendaal werd opgericht op 1 januari 1854. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Haarlem.
BLOEMENDAAL
KNHK 0360
1854-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BLOEMENDAAL
KNHK 0361
1869-12-27
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 december 1883 is het hulppostkantoor te Bloemendaal opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Bloemendaal (1)
Met ingang van 1 januari 1883 is te Bloemendaal een bijpostkantoor opgericht, behorende tot het
ressort van het postkantoor Haarlem.
Het bijpostkantoor te Bloemendaal is op 30 september 1902 opgeheven en vervangen door een
postkantoor.

Postkantoor Bloemendaal
Met ingang van 1 oktober 1902 is te Bloemendaal een postkantoor gevestigd.
BLOEMENDAAL
KNPK 0053
1902-10-01

Het postkantoor te Bloemendaal is op 1 september 1906 verenigd met het telegraafkantoor ter
plaatse.

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Bloemendaal
Met ingang van 1 september 1906 is te Bloemendaal een post-, telegraaf- en telefoonkantoor
gevestigd.
BLOEMENDAAL

BLOEMENDAAL (N.H.)
KNPK 0054
1916-05-25
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BLOEMENDAAL

Op 15 juli 1929 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bloemendaal opgeheven en vervangen
door een bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Bloemendaal (2)
Mededeelingen No 7345S van 10 juli 1929: Met ingang van 16 Juli 1929 worden de post-, telegraafen telefoonkantoren te Bloemendaal en te Overveen vervangen door bijkantoren met volledige
dienstuitvoering. Deze bijkantoren zullen voor den postdienst ressorteeren onder het postkantoor te
Haarlem.
BLOEMENDAAL
KNBK 0008
1941-07-10

BLOEMENDAAL-VOGELENZANG

Wereld Jamboree

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van augustus 1937: Ter gelegenheid
van de te houden internationale padvindersbijeenkomst, genaamd "Wereldjamboree 1937", zal van 19
Juli t.m. 14 Augustus a.s. op het kampterrein te Vogelenzang een tijdelijk bijpostkantoor zijn gevestigd.
De correspondentie welke in de aldaar te plaatsen brievenbussen wordt bezorgd, zal van een afdruk
van een bijzonderen stempel worden voorzien. Wij danken den heer Kirchner vriendelijk voor toezending
van dezen stempel, een cirkel, die de beginletters der 4 windstreken verbindt. Tusschen de W en N
staat BLOEMENDAAL, tusschen N en O VOGELENZANG, tusschen W en Z WERELD, en tusschen
Zen O JAMBOREE. Binnen den cirkel het padvindersembleem tusschen 2 vijfstralige sterren, daaronder
NEDERLAND, vervolgens de datum, b.v. 27.Vll.17 / MCMXXXVll, en onderin het stempelnummer. Wij
zagen tot nu toe 1 en 2. Ook een tweeregelig kantoornaamstempel WERELD JAMBOREE /
BLOEMENDAAL. -VOGELENZANG blijkt aanwezig te zijn.
Op 13 juli 1937 werden twee kantoornaamstempels toegezonden.
WERELD JAMBOREE / BLOEMENDAAL-VOGELENZANG
DNBK 0133
43

1937-07-19

BLOKKER (NH)
Hulppost-, -telegraaf- en telefoonkantoor Blokker
Mededeelingen No 4421S van 23 mei 1922: Met ingang van 1 Juni 1922 wordt, onder opheffing van
de hulppostkantoren te Oosterblokker en te Westerblokker en van het hulptelegraaf- en
telefoonkantoor te Blokker, een hulppost-, -telegraaf- en telefoonkantoor te Blokker gevestigd,
waarvoor het post- telegraaf- en telefoonkantoor te Hoorn als hoofd-, resp. contrôlekantoor, wordt
aangewezen.
BLOKKER (N.H.)
KNHK 0362
1919-04-04

BLOKKER (N.H.)
KNHK 0363
1923-01-23

BLOKKER / HOORN
RNHK 0168
1929-04-23
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Met ingang van 31 maart 1969 is het hulppostkantoor te Blokker opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Blokker
Op 1 april 1969 is te Blokker een plattelandspostagentschap gevestigd.
BLOKKER
KNPL 0036
1969-04-01

BLOKZIJL (OV)
Distributiekantoor Blokzijl
Te Blokzijl was vanaf 1834 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Zwolle.

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

Hulppostkantoor Blokzijl (1)
Het hulppostkantoor Blokzijl werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor Blokzijl behoorde
tot het ressort van het postkantoor Zwartsluis.
BLOKZYL
KNHK 0364
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
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Het telegraafkantoor te Blokzijl werd op 20 oktober 1872 opgericht.
BLOKZIJL
KNHK 0365
1869-03-06

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Blokzijl werd op 15 oktober 1877 opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Blokzijl
Met ingang van 16 oktober 1877 is te Blokzijl een postkantoor gevestigd.
BLOKZIJL
KNPK 0055
1890-07-24

Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Blokzijl is met ingang van 31 mei 1929 opgeheven en
vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Blokzijl (2)
Mededeelingen No 5509S van 29 mei 1929: Met ingang van 1 Juni 1929 wordt het post-, telegraafen telefoonkantoor te Blokzijl vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk
evenals het hulppostkantoor te Kuinre voor den postdienst onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor
te Zwartsluis zal ressorteeren.
BLOKZIJL / ZWARTSLUIS
RNHK 0169
1929-07-15
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Op 15 november 1953 is het hulppostkantoor te Blokzijl over gebracht van het ressort van het
postkantoor Zwartsluis naar het ressort van het postkantoor Steenwijk.
BLOKZIJL / STEENWIJK
RNHK 0170
1953-11-10

Op 31 januari 1974 is het hulppostkantoor te Blokzijl opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Blokzijl
Mededelingen No 5 van 5 februari 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 februari 1974 is het hulppostkantoor met bestelling Blokzijl vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Steenwijk.
BLOKZIJL
KNPL 0037
1974-02-06

BOCHOLTZ (LB)
Bestelhuis Bocholtz
Te Bocholtz was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor .. Het bestelhuis werd op .. opgeheven en niet vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bocholtz (1)
Het hulppostkantoor Bocholtz werd opgericht op 1 mei 1902 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Simpelveld.
BOCHOLTZ
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KNHK 0366
1902-05-01

Dienstorder No 16 van 19 januari 1911: Herhaaldelijk worden brieven en andere stukken, welke
gericht zijn naar Bocholtz (provincie Limburg), gezonden naar Bocholt (Duitschland). De aandacht van
het met de expeditie belaste personeel wordt met nadruk hierop gevestigd.
Op 15 februari 1929 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bocholtz opgeheven en
vervangen door een poststation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Bocholtz
Mededeelingen No 1606S van 13 februari 1929: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Bocholtz wordt met ingang van 16 Februari 1929 vervangen door een station voor den post-, telegraafen telefoondienst. De postbestelling ter plaatse zal geschieden van uit Simpelveld.
Op 31 augustus 1958 is het post-, telegraaf- en telefoonstation te Bocholtz opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bocholtz (2)
Met ingang van 1 september 1958 is te Bocholtz een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Valkenburg.
BOCHOLTZ / VALKENBURG
RNHK 0171
1958-09-09

BODEGRAVEN (ZH)
Entrepot Bodegraven
Ten behoeve van de postritten tussen enkele grote steden werden in 1758 entrepots ingericht. Tussen
Alphen (aan den Rijn) en Utrecht werd een entrepot opgericht te Zwammerdam en Bodegraven (1754).
Het entrepot werd in 1803 opgeheven.

Distributiekantoor Bodegraven
Te Bodegraven was vanaf 1823 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Alphen. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Bodegraven
Het hulppostkantoor Bodegraven werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor
Bodegraven behoorde tot het ressort van het postkantoor Alphen.
BODEGRAVEN
KNHK 0367
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in groen, rood en zwart. Lettertype met schreven.
BODEGRAVEN
KNHK 0368
1866-09-08

(geschreven in stempelboek). Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
Het hulppostkantoor te Bodegraven werd op 30 april 1870 opgeheven en vervangen door een
postkantoor.

Postkantoor Bodegraven
Met ingang van 1 mei 1870 is te Bodegraven een postkantoor gevestigd.
Het postkantoor te Bodegraven werd op 1 september 1871 verenigd met het telegraafkantoor ter
plaatse.

Post- en telegraafkantoor Bodegraven
Met ingang van 1 september 1871 is te Bodegraven een post- en telegraafkantoor gevestigd.
BODEGRAVEN
KNPK 0056A
1896-07-04
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BODEGRAVEN
KNPK 0056B
1930-08-31

BOEKEL (NB)
Bestelhuis Boekel
Te Boekel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Helmond. Het bestelhuis werd op 31 oktober 1869 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Boekel
Het hulppostkantoor Boekel werd op 1 november 1869 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Helmond.
BOEKEL
KNHK 0369
1869-11-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Gemert
BOEKEL (N.BR:)
KNHK 0370
1901-02-26

Mededeelingen No 5164S van 7 mei 1924: Met ingang van 1 Juni 1924 zal het hulppost-, telegraafen telefoonkantoor te Boekel voor den postdienst ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Uden.
BOEKEL / UDEN
RNHK 0172
1929-07-15
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Dienstorder No 678 van 13 november 1935: Verzending. Stukken voor Boekel (met St Jozefpeel).
1. Stukken voor Boekel en het daartoe behoorende kerkdorp St Jozefpeel blijken dikwijls vertraging te
ondervinden doordat zij over Helmond worden verzonden.
2. Er wordt daarom de aandacht op gevestigd, dat de verzending aan BoekeI plaats vindt:
op werkdagen: door 's Hertogenbosch Station per autodienst 197/gel. 3677 Boxtel-Gennep, en door
Boxtel-Gennep III;
op Zon- en feestdagen: door Uden.
3. Verzending van deze stukken over Helmond behoort nimmer plaats te vinden.

BOEKELO (OV)
Hulppostkantoor Boekelo
Met ingang van 15 juli 1907 is te Boekelo een hulppostkantoor gevestigd.
BOEKELO
KNHK 0371
1907-07-15

Dienstorder No 58 van 14 maart 1912: De aandacht van het personeel wordt gevestigd op de twee
nabij elkaar gelegen dorpen Boekelo, waarvan het eene ligt in de gemeente Haaksbergen, het andere
in de gemeente Lonneker.
De poststukken, bestemd voor Boekelo (Gem. Haaksbergen), zijn te zenden aan het postkantoor te
Haaksbergen; die voor Boekelo (Gem. Lonneker), aan het hulppostkantoor te Boekelo, dat aan het
station van dien naam voor de ontvangst in verbinding staat met de treinen I, II, A en B DoetinchemHengelo en dat ressorteert onder het postkantoor te Hengelo (Ov.).
BOEKELO / HENGELO (Ov.)
RNHK 0173
1929-05-06
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BOEKELO (Ov.)
KNHK 0372
1929-08-17

Het hulppostkantoor te Boekelo is op 1 oktober 1934 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Hengelo (Ov.) naar het ressort van het postkantoor Enschede.
BOEKELO / ENSCHEDE
RNHK 0174
1934-10-01

Op 15 december 1965 is het hulppostkantoor te Boekelo opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Boekelo
Met ingang van 16 december 1965 is te Boekelo een plattelandspostagentschap gevestigd.
ENSCHEDE / BOEKELO
DNPL 0015
1966-01-26

Gebruiksperiode van 27 januari 1966 tot en met 30 november 1977.
Dienstorder No H.551 van 29 november 1977: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting wordt met ingang van 1 december 1977
gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
plattelandspostagentschap
Boekelo
Enschede-Beckumerstraat
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BOELENSLAAN (FR)
Hulppostkantoor Boelenslaan
BOELENSLAAN (Fr.)
KNHK 0373
1948-01-29

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

Poststation Boelenslaan
Met ingang van .. is te Boelenslaan een poststation gevestigd.
Op 28 februari 1970 is het poststation te Boelenslaan opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Boelenslaan
Met ingang van 1 maart 1970 is te Boelenslaan een hulppostkantoor zonder bestelling gevestigd,
behorende tot het ressort van het postkantoor Leeuwarden.
BOELENSLAAN
KNHK 0374
1970-01-27

Mededelingen No 31 van 7 augustus 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1973 worden de hierna vermelde ressortwijzigingen doorgevoerd:
Het hulppostkantoor met bestelling te Surhuisterveen en het hulppostkantoor zonder bestelling te
Boelenslaan van het ressort van het districtspostkantoor Leeuwarden naar het ressort van het
postkantoor Drachten.

BOERTANGE zie BOURTANGE
BOIJL zie BEUIL
BOLNES (ZH)
Hulppostkantoor Bolnes
Het hulppostkantoor Bolnes werd opgericht op 16 maart 1892 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Rotterdam.
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BOLNES
KNHK 0375
1892-03-16

Later IJsselmonde
BOLNES

Met ingang van .. het hulppostkantoor Bolnes overgebracht van het ressort van het postkantoor
IJsselmonde naar het ressort van het postkantoor Rotterdam.
BOLNES / ROTTERDAM
RNHK 0175
1929-03-11

BOLNES (Z.H.)
KNHK 0376
1938-04-19

Met ingang van 1 december 1963 is het hulppostkantoor Bolnes overgebracht van het ressort van het
districtspostkantoor Rotterdam naar het ressort van het postkantoor Ridderkerk.
Bolnes / Ridderkerk
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RNHK 0176
1963-11-25

Dienstorder No H.398 van 30 augustus 1977: kantoren, Vestiging enz.
De benaming van het hulppostkantoor met bestelling, dat thans wordt aangeduid met de benaming
Bolnes, wordt gewijzigd in Ridderkerk-Generaal Smutsstraat.

BOLSWARD (FR)
Distributiekantoor Bolsward
Te Bolsward was vanaf 1820 een distributiekantoor gevestigd. Het distributiekantoor werd op 31 augustus
1850 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Bolsward
Met ingang van 1 september 1850 is te Bolsward een postkantoor gevestigd.
Het telegraafkantoor te Bolsward werd op 15 januari 1865 opgericht.
In 1871 werden het postkantoor en telegraafkantoor te Bolsward verenigd.

Post- en telegraafkantoor Bolsward
Met ingang van .. 1871 is te Bolsward een post- en telegraafkantoor gevestigd.
BOLSWARD
KNPK 0057
1891-01-05

BOLSWARD
KNPK 0058
1958-00-00
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BOMMEL zie ZALTBOMMEL
BONNERMOND (DR)
Hulppostkantoor Bonnermond
Het hulppostkantoor Bonnermond werd op 16 januari 1905 opgericht en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Stadskanaal.
BONNERMOND
KNHK 0377
1905-01-06

BONNERVEEN (DR)
Bestelhuis Bonnerveen
Te Bonnerveen was vanaf 1 januari 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Assen. Het bestelhuis werd op 31 januari 1869 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Bonnerveen
Het hulppostkantoor Bonnerveen werd opgericht op 1 februari 1869 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Assen.
BONNERVEEN
KNHK 0378
1869-02-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Bonnerveen is op 31 december 1884 opgeheven.

BOORNBERGUM (FR)
Hulppostkantoor Boornbergum
Het hulppostkantoor Boornbergum werd op 1 juli 1868 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Drachten.
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BOORNBERGUM
KNHK 0379
1868-07-02

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 15 september 1930 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Boornbergum opgeheven en
vervangen door een poststation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Boornbergum
Mededeelingen No 10486S van 10 september 1930: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Boornbergum wordt met ingang van 16 September 1930 vervangen door een poststation, een
telegraafstation en een telefoonstation.
BOORNBERGUM
KNPS 0053
1955-12-24

Op 28 februari 1968 is het poststation te Boornbergum opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Boornbergum
Met ingang van 1 maart 1968 is te Boornbergum een plattelandspostagentschap gevestigd.
BOORNBERGUM
KNPL 0038
1968-03-01
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BORCULO c.q. BORKELOO (GD)
Distributiekantoor Borculo
Te Borculo was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Zutphen. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Borculo
Het hulppostkantoor Borculo werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Winterswijk.
BORCULO
KNHK 0380
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BORCULO
KNHK 0381
1870-04-29

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Vanaf 1 januari 1883 was de benaming BORKELOO voorgeschreven.
Op 15 december 1885 is het hulppostkantoor te Borkeloo opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Borculo (Borkeloo)
Het postkantoor Borkeloo werd gevestigd met ingang van 16 december 1885.
BORKELOO
KNPK 0059
1885-12-16
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BORCULO
KNPK 0060
1906-04-04

Op 31 juli 1932 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Borculo opgeheven en vervangen door
een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Borculo
Mededeelingen No 7886S van 13 juli 1932: Met ingang van 1 Augustus 1932 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Borculo vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk, evenals het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Geesteren (Gld) en de post-, telegraafen telefoonstations te Gelselaar en Haarlo, voor den postdienst zal ressorteeren onder het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Zutphen.
BORCULO / ZUTPHEN
RNHK 0177
1932-07-27

BORCULO (Gld.)
KNHK 0382
1939-02-13

Het hulppostkantoor te Borculo is met ingang van 15 april 1946 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Zutphen naar het ressort van het postkantoor Ruurlo.
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BORCULO- / RUURLO
RNHK 0178
1946-04-06

Het hulppostkantoor te Borculo is met ingang van 1 februari 1952 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Ruurlo naar het ressort van het postkantoor Vorden.
BORCULO / VORDEN
RNHK 0179
1952-02-02

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

Bijpostkantoor Borculo
Mededelingen No 35 van 29 augustus 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1978 wordt de bedrijfsvorm van de postinrichting te Borculo gewijzigd van
hulppostkantoor met bestelling in bijpostkantoor met bestelling.

BORGER (DR)
Hulppostkantoor Borger (1)
Het hulppostkantoor Borger werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Assen.
BORGER
KNHK 0383
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
BORGER
KNHK 0384
1872-04-29
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Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart. In het stempelboek is onder de afdruk van 29 april
1872 vermeld: ter vervanging van den ouden stempel.

Later Emmen
BORGER

Later Groningen
BORGER

Op 15 december 1917 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Borger opgeheven en een post, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Borger
Mededeelingen No 8301s van 28 november 1917: Met ingang van 16 December a.s. wordt het
hulppost- telegraaf- en telefoonkantoor te Borger opgeheven en aldaar een post-, telegraaf- en
telefoonkantoor opgericht. Onder dit kantoor zal ressorteeren het hulppostkantoor te Buinen.
BORGER
KNPK 0061
1917-12-16
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Op 31 januari 1924 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Borger opgeheven en vervangen door
een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Borger (2)
Mededeelingen No 792S van 23 januari 1924: Met ingang van 1 Februari 1924 wordt het post-, telegraafen telefoonkantoor te Borger vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk,
evenals het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Buinen, voor den post- en telefoondienst zal
ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Stadskanaal.
BORGER / STADSKANAAL
RNHK 0180
1929-04-23

Het hulppostkantoor te Borger is op .. 1959 overgebracht van het ressort van het postkantoor Stadskanaal
naar het ressort van het postkantoor Assen.
Borger / Assen
RNHK 0181
1959-00-00

Mededelingen No 14 van 5 april 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 mei 1977 wordt het hulppostkantoor met bestelling Borger overgebracht van het ressort van het
postkantoor Assen naar het ressort van het postkantoor Stadskanaal.
BORGER
KNHK 0385
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1977-04-20

BORGERCOMPAGNIE (GR)
Hulppostkantoor Borgercompagnie
Het hulppostkantoor Borger-Compagnie werd opgericht op 1 augustus 1897 en behoorde tot het
ressort van het postkantoor Veendam.
BORGER-COMPAGNIE
KNHK 0386
1897-08-01

Op 30 april 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Borgercompagnie opgeheven en
vervangen door een post- en telegraafstation.

Post- en telegraafstation Borgercompagnie
Mededeelingen No 4119S van 29 april 1925: Het hulppost- en telegraafkantoor te Borgercompagnie
wordt met ingang van 1 Mei 1925 vervangen door een station voor den post- en telegraafdienst met
telegrambestelling. De postbestelling zal van Sappemeer uit geschieden.
Het poststation te Borgercompagnie is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Borgercompagnie
Met ingang van .. is te Borgercompagnie een hulppostkantoor gevestigd.
Het hulppostkantoor Borgercompagnie werd opgeheven op 3 mei 1965.

BORGHAREN (LB)
Poststation Borgharen
Met ingang van 1 februari 1961 is het poststation Borgharen gevestigd.
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BORGHAREN
KNPS 0054
1960-11-10

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

Hulppostkantoor Borgharen
Met ingang van .. is te Borgharen een hulppostkantoor gevestigd.
Mededeling No 8 van 25 februari 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 3 maart 1975 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Borgharen vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat zal worden aangeduid met de benaming Maastricht-Schoolstraat. Het
postagentschap zal voor de postdienst ressorteren onder het districtspostkantoor Maastricht.

BORKEL (NB)
Bestelhuis Borkel
Te Borkel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Eindhoven. Het bestelhuis werd op 31 maart 1872 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Borkel
Het hulppostkantoor Borkel (thans Borkel en Schaft) werd opgericht op 1 april 1872 en behoorde tot
het ressort van het postkantoor Eindhoven.
BORKEL
KNHK 0387
1872-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Borkel behoorde later tot het ressort van het op 1 februari 1893 opgerichte
postkantoor Valkenswaard.
BORKEL

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming van het hulppostkantoor Borkel werd op 16 december 1916 gewijzigd in Borkel en Schaft.
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BORKEL EN SCHAFT (NB)
Hulppostkantoor Borkel en Schaft
Mededeelingen No 7547s van 9 november 1916: Met ingang van 16 December 1916, zal het
hulppostkantoor te Borkel zijn genaamd Borkel en Schaft.
BORKEL EN / SCHAFT (N.B.)
KNHK 0388
1916-12-16

Op 31 december 1932 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Borkel en Schaft opgeheven
en vervangen door een poststation, een telegraafstation en een telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Borkel en Schaft
Mededeelingen No 15031S van 21 december 1932: Met ingang van 1 Januari 1933 wordt het
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Borkel en Schaft vervangen door een poststation, een
telegraafstation met bestelling en een telefoonstation. Voor den postdienst zal het station ressorteeren
onder het post-, telegraaf- en telefoonstation te Valkenswaard. In de bestelling ter plaatse zal met
behoud van de bestaande postverbindingen van het station uit worden voorzien.

Hulppostkantoor Borkel en Schaft
BORKEL EN SCHAFT / EINDHOVEN
RNHK 0182
1956-02-04

Gebruiksperiode van 4 februari 1956 tot en met 31 december 1972.
Mededelingen No 1 van 9 januari 1973: kantoren, Vestiging enz.
Op 2 januari 1973 is het hulppostkantoor met bestelling te Borkel en Schaft vervangen door een
plattelandspostagentschap dat wordt aangeduid met de benaming Valkenswaard-Mgr. Kuypersplein.

BORKELOO zie BORCULO
BORN (LB)
Hulppostkantoor Born
Met ingang van 16 juli 1905 is te Born een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Sittard.
BORN
KNHK 0389
1905-07-20
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BORN / SITTARD
RNHK 0183
1929-05-24

Plattelandspostagentschap Born-Kerkstraat
Met ingang van 13 december 1972 is het plattelandspostagentschap Born-Kerkstraat gevestigd,
behorende tot het ressort van het postkantoor Sittard.
BORN- KERKSTRAAT
DNPL 0016
1972-12-13
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