ECHT (LB)
Hulppostkantoor Echt
Het hulppostkantoor Echt werd opgericht op 15 december 1865. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Roermond.
ECHT
KNHK 0730
1866-02-09

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Lettertype met schreven.
ECHT
KNHK 0731
1871-11-30

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en groen.
Het hulppostkantoor te Echt is op 15 augustus 1900 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Echt
Dienstorder No 125 van 5 juli 1900: Het hulppostkantoor der posterijen te Echt wordt met ingang van
16 Augustus e.k. opgeheven en vervangen door een postkantoor.
ECHT
KNPK 0132
1908-11-28
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Met ingang van 1 mei 1938 is het postkantoor te Echt vervangen door een ongeclassificeerd hulppostkantoor.

ECHT

Stadspostagentschappen

ECHT

Houtstraat

Dienstorder No H.387 van 31 juli 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van de hierna vermelde postinrichting is te rekenen vanaf 1 augustus 1973 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Stadspostagentschap
Echt-Peij
Echt-Houtstraat
ECHT- HOUTSTRAAT
DNPA 0363
1973-08-01

ECHT

Peij

Met ingang van 1 januari 1960 is het hulppostkantoor te Peij vervangen door een postagentschap met
de benaming Echt-Peij.
Echt / Peij
DNPA 0364
1960-01-01

De afdruk van het kantoornaamstempel Echt / Peij is aangebracht op de stempelkaart van het postkantoor ECHT.
Dienstorder No H.387 van 31 juli 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van de hierna vermelde postinrichting is te rekenen vanaf 1 augustus 1973 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Stadspostagentschap
Echt-Peij
Echt-Houtstraat

Plattelandspostagentschap Echt-Heerdstraat
Met ingang van 1 september 1970 is het plattelandspostagentschap Echt-Heerdstraat gevestigd.
ECHT- HEERDSTRAAT
DNPL 0030
1970-09-01
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Dienstorder No H.14 van 3 januari 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 2 januari 1978 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
plattelandspostagentschap
Echt-Heerdstraat
Sint Joost

ECHTELD (GD)
Bestelhuis Echteld
Te Echteld was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Tiel. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Echteld (1)
Het hulppostkantoor Echteld werd op 1 oktober 1870 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Tiel.
ECHTELD
KNHK 0732A
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Echteld is op 16 november 1896 opgeheven.

Hulppostkantoor Echteld (2)
Met ingang van 16 augustus 1904 is te Echteld opnieuw een hulppostkantoor gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Tiel.
ECHTELD
KNHK 0732B
1904-08-18
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Op 31 maart 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Echteld opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Echteld
Mededeelingen No 2514S van 18 maart 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Echteld wordt met ingang van 1 April 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Tiel uit geschieden.
ECHTELD

Tweede gebruiksperiode vanaf juni 1927.
Echteld
KNTF
19??

Gedateerd: 14 augustus 1956

ECHTEN (DR)
Hulppostkantoor Echten
Mededeelingen No 3663S van 23 april 1919: Met ingang van 1 Mei 1919 wordt te Echten (Dr.) een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Meppel als hoofdkantoor zal optreden.
ECHTEN (Dr.)
KNHK 0733
1919-05-01

Op 15 juli 1924 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Echten opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Echten
Mededeelingen No 6865S van 18 juni 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Echten
wordt, met ingang van 16 Juli 1924, vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling.
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ECHTEN (Dr.)

Hulppostkantoor Echten
Mededelingen No 14 van 10 april 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 15 april 1973 wordt het hulppostkantoor met bestelling te Echten opgeheven.

ECHTENERBRUG (FR)
Bestelhuis Echterbrug
Te Echterbrug was vanaf 1 januari 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor De Lemmer. Tevens was een paardenwisselplaats ingericht. Het bestelhuis werd in
1882 opgeheven.

Hulppostkantoor Echterbrug
Het hulppostkantoor Echterbrug werd opgericht op 1 oktober 1887 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor De Lemmer. Het hulppostkantoor verving het kantoor te Oosterzee.
ECHTERBRUG
KNHK 0734
1887-12-30

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming ECHTENERBRUG werd met ingang van augustus 1901 voorgeschreven.
ECHTENERBRUG
KNHK 0735
1904-03-12

ECHTENERBRUG / LEMMER
RNHK 0329
1943-11-16
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ECHTENERBRUG

Op 30 november 1974 is het hulppostkantoor te Echtenerbrug opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Echtenerbrug
Mededelingen No 49 van 10 december 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 december 1974 is het hulppostkantoor met bestelling te Echtenerbrug vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Lemmer.
ECHTENERBRUG
KNPL 0073
1975-01-27

Mededelingen No 1 van 8 januari 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 januari 1976 is het plattelandspostagentschap te.Echtenerbrug overgebracht van het ressort van
het postkantoor Lemmer naar het ressort van het postkantoor Joure.

ECK EN WIEL (GD)
Distributiekantoor Eck en Wiel
Te Eck en Wiel was vanaf 1838 een provinciaal distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Tiel.
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Het provinciaal distributiekantoor werd in 1848 omgezet in een rijksdistributiekantoor. Het distributiekantoor te Eck en Wiel werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Eck en Wiel (1)
Het hulppostkantoor Eck en Wiel werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Tiel.
ECK EN WIEL
KNHK 0736
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Lettertype met schreven.
ECK EN WIEL
KNHK 0737
1868-09-18

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 juli 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Eck en Wiel opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Eck en Wiel (1)
Mededeelingen No 7965S van 29 juli 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Eck en
Wiel wordt met ingang van 1 Augustus 1925 vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation met
telegrambestelling. De postbestelling ter plaatse zal van Maurik uit geschieden.
ECK EN WIEL

Het poststation te Eck en Wiel is op 31 oktober 1946 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Eck en Wiel (2)
ECK EN WIEL- / TIEL
RNHK 0330
1946-11-01

7

Op 30 september 1963 is het hulppostkantoor te Eck en Wiel opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Eck en Wiel (2)
Met ingang van 1 oktober 1963 is te Eck en Wiel een poststation gevestigd.
Het poststation te Eck en Wiel is op 31 december 1963 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Eck en Wiel (3)
Met ingang van 1 januari 1964 is te Eck en Wiel een hulppostkantoor gevestigd.
ECK EN WIEL / TIEL
RNHK 0331
1964-11-10

EDAM (NH)
Postkantoor Edam
Te Edam was al vóór 1812 een postkantoor gevestigd. Het telegraafkantoor te Edam werd op 1 juli
1865 opgericht.

Post- en telegraafkantoor Edam
Met ingang van 1894 is te Edam een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het
postkantoor en telegraafkantoor ter plaatse.
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EDAM
KNPK 0133
1907-06-03

Op 15 oktober 1932 is het post-, telegraaf, en telefoonkantoor te Edam opgeheven en vervangen door
een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Edam
Mededeelingen No 11814S van 12 oktober 1932: Met ingang van 16 October 1932 wordt het post-,
telegraaf, en telefoonkantoor te Edam vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk, evenals het hulppostkantoor te Volendam voor den postdienst zal ressorteeren onder het
postkantoor te Amsterdam. Het hulppostkantoor te Kwadijk en het daarop aangesloten poststation te
Middelie zullen voor den postdienst worden toegevoegd aan het ressort van het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Purmerend.
EDAM / AMSTERDAM
RNHK 0332
1932-10-18

Met ingang van 1 oktober 1976 is het hulppostkantoor te Edam overgebracht van het ressort van het
districtspostkantoor Amsterdam naar het ressort van het postkantoor Volendam.
EDAM
KNHK 0738
1976-09-28
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EDE (GD)
Distributiekantoor Ede
Te Ede was vanaf 1832 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Wageningen.

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

Hulppostkantoor Ede
Het hulppostkantoor Ede werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Wageningen.
EDE
KNHK 0739
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Lettertype met schreven.
EDE
KNHK 0740
1873-05-30
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Ede werd op 31 mei 1890 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Ede
Met ingang van 1 juni 1890 is te Ede een postkantoor gevestigd.
EDE
KNPK 0134
1890-06-01

Post- en telegraafkantoor Ede
Met ingang van 10 juli 1897 is te Ede een post- en telegraafkantoor gevestigd.
EDE

EDE

Bestelkantoor Evertsenstraat

BESTELKT EDE-EVERTSENSTRAAT

EDE

Bijpostkantoren en stadspostagentschappen

EDE

Doornlaan

Met ingang van 1 februari 1965 is het postagentschap Ede-Doornlaan gevestigd.
EDE / DOORNLAAN
DNPA 0365
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1965-02-01

EDE

Lindenhorst

Met ingang van 2 juni 1969 is het stadspostagentschap Ede-Lindenhorst gevestigd.
EDE- LINDENHORST
DNPA 0366
1969-06-02

EDE

Parkweg

Mededeelingen No 6582S van 26 mei 1926: Met ingang van 1 Juni a.s. wordt te Ede gevestigd het
postagentschap Ede-Parkweg.
EDE- PARKWEG
DNPA 0367
1926-06-01

Mededeling No 47 van 25 november 1975: kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 1 oktober 1975 is het stadspostagentschap Ede-Parkweg tijdelijk gesloten.
Het stadspostagentschap Ede-Parkweg is op 1 oktober 1975 opgeheven.

EDE

Verlengde Maanderweg

Met ingang van 1 maart 1944 is te Ede-Verlengde Maanderweg een postagentschap gevestigd.
EDE- / VERLENGDE MAANDERWEG
DNPA 0368
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1944-03-01

EDE

Vluchtoord

Mededeelingen No 749s van 4 februari 1915: In het vluchtoord te Ede is vanaf 29 Januari j.l. een
bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
EDE / VLUCHTOORD
DNBK 0151
1915-01-29

Mededeelingen No 3628s van 16 mei 1917: Met ingang van 16 Mei 1917 is het tijdelijk bijkantoor in
het vluchtoord te Ede opgeheven.

EDERVEEN (GD)
Hulppostkantoor Ederveen (1)
Het hulppostkantoor Ederveen werd opgericht op 1 april 1904 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Veenendaal.
EDERVEEN
KNHK 0741
1904-04-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Ederveen is op 15 september 1926 opgeheven en vervangen door een post-,
telegraaf en telefoonstation.

Post-, telegraaf en telefoonstation Ederveen
Mededeelingen No 9950S van 8 september 1926: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Ederveen wordt met ingang van 16 September 1926 vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation met telegrambestelling.
Het poststation te Ederveen is op 30 juni 1949 opgeheven en vervangen door een hulppost- en telegraafkantoor.

Hulppost- en telegraafkantoor Ederveen (2)
Mededeling No 19014 van 6 juli 1949: Met ingang van 1 Juli 1949 is het post-, telegraaf en telefoonstation Ederveen vervangen door een hulppost- en telegraafkantoor met celgesprekkendienst, dat
voor de postdienst ressorteert onder het post- en telegraafkantoor te Veenendaal.
EDERVEEN / VEENENDAAL
RNHK 0333
1949-07-13

Mededelingen No 28 van 17 juli 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 augustus 1973 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Ederveen overgebracht van het
ressort van het postkantoor Veenendaal naar het ressort van het postkantoor Ede (Gld).
EDERVEEN
KNHK 0742
1973-07-10
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EE (FR)
Hulppostkantoor Ee
Het hulppostkantoor Ee werd op 1 oktober 1869 opgericht en behoorde tot het ressort van het postkantoor Dokkum.
EE
KNHK 0743
1869-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Dienstorder No 111 van 24 mei 1894: Het hulpkantoor der posterijen te Ee behoort, te rekenen van
16 Mei ll., tot het arrondissement van het postkantoor te Dokkum, in plaats van tot dat van Kollum.

EE / DOKKUM
RNHK 0334
1929-05-17

EE
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Op 30 april 1971 is het hulppostkantoor te Ee opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Ee
Mededelingen No 19 van 11 mei 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 mei 1971 is het hulppostkantoor met bestelling te Ee vervangen door een plattelandspostagentschap dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Dokkum.
EE
KNPL 0074
1971-05-18

EEDE (ZL)
Bestelhuis Eede
Te Eede was vanaf 1 januari 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Sluis. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Eede
Het hulppostkantoor te Eede werd opgericht op 1 april 1907 en behoorde tot het ressort van het postkantoor Sluis.
EEDE (ZEELAND)
KNHK 0744
1907-04-01
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Op 15 oktober 1924 is het hulppost- en telegraafkantoor te Eede opgeheven en vervangen door een
post- en telegraafstation.

Post- en telegraafstation Eede
Mededeelingen No 10162S van 24 september 1924: Het hulppost- en telegraafkantoor te Eede
wordt met ingang van 16 October 1924 vervangen door een station voor den post- en telegraafdienst,
met telegrambestelling. De postbestelling zal van Aardenburg uit geschieden.
EEDE (Zl.)
KNPS 0097
1930-10-06

Mededeelingen No 7596S van 6 juli 1932: Met ingang van 1 Augustus 1932 zullen de hulppost-,
telegraaf- en telefoonkantoren te Aardenburg en Zuidzande, alsmede de stations te Eede en St
Kruis voor den postdienst ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Breskens.
EEDE (ZEELAND).
Met ingang van 30 juni 1971 is het poststation te Eede opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Eede
Mededelingen No 26 van 29 juni 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juli 1971 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Eede (ZId) vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Breskens.
EEDE (Zld)
KNPL 0075
1971-07-01

EEFDE (GD)
Hulppostkantoor Eefde
Dienstorder No 552 van 13 oktober 1904: Met ingang van 1 November e.k. wordt een hulpkantoor
gevestigd te Eefde, hetwelk zal ressorteeren onder het postkantoor te Zutphen.
EEFDE
KNHK 0745
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1904-11-01

EEFDE / ZUTPHEN
RNHK 0335
1929-05-06

EEFDE (Gld.)
KNHK 0746
1940-11-01

EEKST zie EEXT
EELDE (DR)
Distributiekantoor Eelde
Te Eelde was vanaf 1842 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Assen. Het distributiekantoor te Eelde werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Eelde
Het hulppostkantoor Eelde werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Assen.
EELDE
KNHK 0747
1850-09-01

18

X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Lettertype met schreven.
EELDE
KNHK 0748
1869-12-20

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Groningen:
EELDE

EELDE (Dr.)
KNHK 0749
1925-02-14

EELDE / GRONINGEN
RNHK 0336
1929-04-08

Dienstorder No H.527 van 15 november 1977: H.527. Wijziging benaming postinrichtingen.
Op 1 november 1977 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de daarachter
vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
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hulppostkantoor

Eelde

Paterswolde

EEMNES (UT) zie ook BAARN-EEMNES, EEMNES-BINNEN en -BUITEN
Distributiekantoor Eemnes

Hulppostkantoor Eemnes
Het hulppostkantoor Eemnes werd opgericht op 1 september 1850 onder de benaming EEMNES EN
BAARN, ook wel BAARN-EEMNES. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor
Amersfoort.
Het hulppostkantoor Eemnes en Baarn werd met ingang van 1 januari 1866 opgesplitst in twee afzonderlijke hulpkantoren: BAARN en EEMNES-BINNEN.

EEMNES-BINNEN (UT)
Hulppostkantoor Eemnes
Het hulppostkantoor Eemnes-Binnen werd opgericht op 1 januari 1866. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Baarn.
EEMNES
KNHK 0750
1866-01-01

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Lettertype met schreven.
EEMNES-BINNEN
KNHK 0751
1885-08-31

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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Poststation Eemnes-Binnen
Mededeelingen No 7124S van 25 juni 1924: Het hulppostkantoor te Eemnes-Binnen wordt met
ingang van 1 Juli 1924 vervangen door een station voor den postdienst. De bestelling blijft van Baarn
uit geschieden.
EEMNES-BINNEN (Ut.)
KNPS 0098
1930-10-27

Het poststation te Eemnes-Binnen werd opgeheven op 31 januari 1968.

Hulppostkantoor Eemnes
Dienstorder No H.244 van 17 april 1969: Wijziging benaming "Eemnes buiten" in "Eemnes".
De benaming van het hulppostkantoor te Eemnes is te rekenen van 18 maart 1969 gewijzigd van
"Eemnes buiten" in "Eemnes".
EEMNES
KNHK 0752
1968-12-11

EEMNES-BUITEN (UT)
Hulppostkantoor Eemnes-Buiten
Het hulppostkantoor Eemnes-Buiten werd opgericht op 1 januari 1854. Het hulppostkantoor behoorde
toen tot het ressort van het postkantoor Amersfoort.
EEMNES-BUITEN
KNHK 0753
1854-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
EEMNES-BUITEN
KNHK 0754
1875-09-27
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Eemnes-Buiten behoorde vanaf 1 februari 1877 tot het ressort van het postkantoor Baarn.
EEMNES-BUITEN

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 mei 1928 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Eemnes-Buiten opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Eemnes-Buiten
Mededeelingen No 5188S van 23 mei 1928: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te EemnesBuiten wordt met ingang van 1 Juni 1928 vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation. Het
station zal voor den postdienst rechtstreeks ressorteeren onder het post- en telegraafkantoor te Baarn.

Hulppostkantoor Eemnes buiten
EEMNESBUITEN / BAARN
RNHK 0337
1948-01-19

Dienstorder No H.244 van 17 april 1969: Wijziging benaming "Eemnes buiten" in "Eemnes".
De benaming van het hulppostkantoor te Eemnes is te rekenen van 18 maart 1969 gewijzigd van
"Eemnes buiten" in "Eemnes".
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EENEIND (NB)
Hulppost- en telegraafkantoor Eeneind
Het hulppost- en telegraafkantoor Eeneind werd opgericht op 16 januari 1906 en behoorde tot het
ressort van het postkantoor Eindhoven.
EENEIND
KNHK 0755
1906-01-16

EENRUM (GR)
Bestelhuis Eenrum
Te Eenrum was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Groningen. Het bestelhuis werd op 30 juni 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Eenrum
Het hulppostkantoor Eenrum werd opgericht op 1 juli 1869 en behoorde toen tot het ressort van het
postkantoor Groningen.
EENRUM
KNHK 0756
1869-07-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Eenrum behoorde later tot het ressort van het op 1 november 1883 opgerichte
postkantoor Winsum (Groningen).
EENRUM

EENRUM / WINSUM
RNHK 0338
1929-04-13

Op 30 april 1936 werd het hulppostkantoor te Eenrum opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Eenrum
Met ingang van 1 mei 1936 is te Eenrum een poststation gevestigd.
Het poststation te Eenrum is op 31 augustus 1969 opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Eenrum
Met ingang van 15 september 1969 is te Eenrum een plattelandspostagentschap gevestigd.
EENRUM
KNPL 0076
1969-09-26

EERBEEK (GD)
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Bestelhuis Eerbeek
Te Eerbeek was vanaf 1861 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Doesburg. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Eerbeek
Het hulppostkantoor Eerbeek werd opgericht op 1 oktober 1870 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Brummen.
EERBEEK
KNHK 0757
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Dieren:
EERBEEK

EERBEEK (Gld.)
KNHK 0758
1919-07-18

EERBEEK / DIEREN
RNHK 0339
1929-03-19

25

Het hulppostkantoor te Eerbeek is met ingang van 1 januari 1967 overgebracht van het ressort van
het postkantoor Dieren naar het ressort van het postkantoor Apeldoorn.
EERBEEK / APELDOORN
RNHK 0340
1966-12-30

Mededelingen No 52 van 20 december 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 januari 1978 wordt het hulppostkantoor met bestelling Eerbeek overgebracht van het ressort van
het postkantoor Apeldoorn naar het ressort van het postkantoor Dieren.
EERBEEK
KNHK 0759
1978-01-24

Met ingang van 31 augustus 1978 is het hulppostkantoor te Eerbeek opgeheven en vervangen door
een bijpostkantoor.

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

Hulptelegraafkantoor Eerbeek
In 1917 werd te Eerbeek een hulptelegraaf- en telefoonkantoor gevestigd. De datum van verstrekking van
het kantoornaamstempel en het lakcachet is niet in het stempelboek vermeld.
EERBEEK
KNTF
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1917-00-00

EERDE (NB)
Poststation Eerde
Op 1 juli 1941 is te Eerde een poststation gevestigd.
EERDE (N.B.)
KNPS 0099
1941-06-23

Met ingang van 31 juli 1968 is het poststation te Eerde opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Eerde
Op 1 augustus 1968 is te Eerde een plattelandspostagentschap gevestigd onder het postkantoor
Veghel.
EERDE (N.B.)
KNPL 0077
1968-08-01

Dienstorder No H.658 van 11 december 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van de plattelandspostagentschappen, die werden aangeduid met de benaming Eerde
en Zijtaart, is met ingang van 1 december 1973 gewijzigd in resp. Veghel-Kapelstraat en VeghelPastoor Clercxstraat.
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EERNEWOUDE (FR)
Bestelhuis Eernewoude
Te Eernewoude was vanaf 1 november 1864 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Dragten. Na opheffing van het bestelhuis in 1875 werd geen hulppostkantoor
opgericht.

Poststation Eernewoude
Mededeelingen No 10288S van 23 september 1931: Met ingang van 1 October 1931 wordt te
Eernewoude in verbinding met het hoofdkantoor te Bergum een station voor den postdienst gevestigd.
EERNEWOUDE (Fr.)
KNPS 0100
1931-10-05

Op 11 juli 1971 is het poststation te Eernewoude opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Eernewoude
Mededelingen No 29 van 20 juli 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 12 juli 1971 wordt het poststation te Eernewoude vervangen door een plattelandspostagentschap
dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Bergum.
EERNEWOUDE
KNPL 0078
1971-07-19

EERSEL (NB)
Bestelhuis Eersel
Te Eersel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Eindhoven. Het bestelhuis werd op 18 september 1866 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Eersel
Het hulppostkantoor Eersel werd op 19 september 1866 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Eindhoven.
EERSEL
KNHK 0760
1866-09-19

EERSEL
KNHK 0761
1876-10-11

(geschreven in stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
EERSEL / EINDHOVEN
RNHK 0341
1929-05-02

EERSEL (N.B.)
KNHK 0762
1929-06-24
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Met ingang van 1 februari 1979 is het hulppostkantoor met bestelling te Eersel overgebracht van het
ressort van het postkantoor Eindhoven naar het ressort van het postkantoor Veldhoven.
EERSEL
KNHK 0763
1978-10-26

EERSTE EXLOËRMOND (DR)
Bestelhuis 1ste Exloërmond
Te 1ste Exloërmond was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Stadskanaal. Na opheffing van het bestelhuis in 1872 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor 1ste Exloërmond
Het hulppostkantoor 1ste Exloërmond werd opgericht op 17 oktober 1898 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Stadskanaal.
1STE EXLOËRMOND
KNHK 0764
1898-10-17

EESE (OV)
Bestelhuis Eese
Te Eese (gemeente Steenwijkerwold) was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Heerenveen. Na opheffing van het bestelhuis in 1862 werd geen hulppostkantoor opgericht.

EESTRUM (FR)
Poststation Eestrum
Met ingang van .. 1927 is te Eestrum een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Leeuwarden.
EESTRUM (Fr.)
KNPS 0101
1941-06-18
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Op 1 november 1974 is het poststation te Eestrum overgebracht van het ressort van het postkantoor
Leeuwarden naar het ressort van het postkantoor Bergum.
EESTRUM
KNPS 0102
1974-10-11

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

Hulppostkantoor Eethen
Het hulppostkantoor te Eethen werd op 1 oktober 1870 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Heusden.
EETHEN
KNHK 0765
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
EETHEN

31

Op 31 mei 1928 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Eethen opgeheven en vervangen door
een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Eethen
Mededeelingen No 4894S van 15 mei 1928: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Eethen
wordt met ingang van 1 Juni 1928 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst.

Hulppostkantoor Eethen
EETHEN- / WAALWIJK
RNHK 0342
1947-06-13

Mededeling No 49 van 5 december 1963: Kantoren. Vestiging enz.,
Met ingang van 2 december 1963 werden het hulppostkantoor Eethen en het poststation Meeuwen toegevoegd aan het ressort van het districtspostkantoor te ’s-Hertogenbosch.
EETHEN / ’s-HERTOGENBOSCH
RNHK 0343
1960-11-27

Poststation Eethen
EETHEN
KNPS 0103
1973-10-09
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Met ingang van 1 november 1973 is het poststation te Eethen overgebracht van het ressort van het
districtspostkantoor ’s-Hertogenbosch naar het ressort van het postkantoor Gorinchem.

EEXT c.q. EEKST (DR)
Distributiekantoor Eext
Te Eext was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Assen. Het distributiekantoor te Eext werd op 31 augustus 1850 opgeheven en in 1851
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Eext
Het hulppostkantoor Eext werd opgericht op 1 april 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Assen.
EEXT
KNHK 0766
1851-04-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Lettertype met schreven.
EEXT
KNHK 0767
1874-09-12

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming EEKST werd voorgeschreven vanaf 1 januari 1883.
EEKST
KNHK 0768
1884-12-30
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
In 1887 werd de benaming weer teruggebracht tot EEXT. Het oude stempel is nog aanwezig.

EEXT (Dr.)
KNHK 0769
1918-01-08

Op 15 augustus 1924 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Eext wordt opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Eext
Mededeelingen No 8684S van 6 augustus 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Eext wordt met ingang van 16 Augustus 1924 vervangen door een station voor den post-, telegraafen telefoondienst, met telegrambestelling. De postbestelling zal van Gieten uit geschieden.
EEXT (Dr.)
KNPS 0104
1941-06-18

EEXTERVEEN (DR)
Bestelhuis Eexterveen
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Te Eexterveen was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Assen. Na opheffing van het bestelhuis in 1867 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Eexterveen
Met ingang van 1 augustus 1918 werd te Eexterveen een hulptelegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
EEXTERVEEN (Dr.)
KNTF
1918-08-05

Het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Eexterveen werd met ingang van 16 juli 1923 opgeheven en
vervangen door een hulptelegraaf- en telefoonstation met bestelling.

EGMOND AAN DEN HOEF (NH)
Entrepot Egmond aan den Hoef
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 Egmond aan den Hoef
Te Egmond aan den Hoef was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Alkmaar. Vanaf 1856 verzorgde het bestelhuis tevens de postale dienstverlening
voor Egmond-Binnen, Rinnegom (gelegen tussen Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef) en
Wimmenum (ten noorden van Egmind aan den Hoef). Het bestelhuis werd op 14 juli 1875 opgeheven
en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Egmond aan den Hoef
Het hulppostkantoor te Egmond aan den Hoef werd opgericht op 15 juli 1875 en behoorde tot het
ressort van het postkantoor Alkmaar.
EGMOND A/D HOEF
KNHK 0770
1875-07-15
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
EGMOND A/D HOEF
KNHK 0771
1913-02-20

Egmond a/d Hoef
KNHK 0772
19??

Mededelingen No 24 van 15 juni 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 24 mei 1976 is het hulppostkantoor zonder bestelling te Egmond aan den Hoef overgebracht van
het ressort van het postkantoor Alkmaar naar het ressort van het postkantoor Castricum.
EGMOND AAN DEN HOEF
KNHK 0773
1976-06-11
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EGMOND AAN ZEE (NH)
Bestelhuis Egmond aan Zee
Te Egmond aan Zee was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Alkmaar. Het bestelhuis werd op 31 december 1857 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Egmond aan Zee
Het hulppostkantoor te Egmond aan Zee werd opgericht op 1 januari 1857. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Alkmaar.
EGMOND AAN ZEE
KNHK 0774
1857-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw.
Lettertype met schreven.
EGMOND AAN ZEE
KNHK 0775
1892-01-06

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Egmond aan Zee werd op 30 april 1892 opgeheven en vervangen door een
postkantoor.

Postkantoor Egmond aan Zee
Met ingang van 1 mei 1892 is te Egmond aan Zee een postkantoor gevestigd.
EGMOND AAN ZEE
KNPK 0135
1892-05-01
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De letters van AAN zijn iets kleiner dan de overige letters, i.t.t. KNHK 0775.
Op 31 augustus 1929 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Egmond aan Zee opgeheven en
vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Egmond aan Zee
Mededeelingen No 7842S van 24 juli 1929: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Egmond aan
Zee wordt met ingang van 1 September 1929 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk, evenals het hulppostkantoor te Egmond a/d Hoef en het poststation te Egmondbinnen voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Alkmaar.
EGMOND AAN ZEE / ALKMAAR
RNHK 0344
1929-07-15

Mededeelingen No VI van 10 februari 1943: Het hulppostkantoor te Egmond aan Zee is sedert 15
Januari 1943 tijdelijk gesloten.
Mededelingen No 24 van 15 juni 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 24 mei 1976 is het hulppostkantoor met bestelling te Egmond aan Zee overgebracht van het ressort van het postkantoor Alkmaar naar het ressort van het postkantoor Castricum.
EGMOND AAN ZEE
KNHK 0776
1976-06-11

EGMOND-BINNEN (NH)
Bestelhuis Egmond-Binnen
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Te Egmond-Binnen was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Alkmaar. Na opheffing van het bestelhuis in 1856 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Egmond-Binnen (1)
Het hulppostkantoor te Egmond-Binnen werd op 15 juni 1895 opgericht en behoorde tot het ressort
van het postkantoor Alkmaar.
EGMOND-BINNEN
KNHK 0777
1895-06-15

Op 15 december 1923 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Egmond-Binnen opgeheven
en vervangen door een post-, telegraaf en telefoonstation.

Post-, telegraaf en telefoonstation Egmond-Binnen
Mededeelingen No 12982S van 5 december 1923: Met ingang van 16 December 1923 wordt het
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Egmond-Binnen omgezet in een post-, telegraaf en telefoonstation met telegrambestelling. De postbestelling zal van Egmond aan den Hoef uit plaats vinden.
EGMOND-BINNEN

Het poststation te Egmond-Binnen is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Egmond-Binnen (2)
Met ingang van .. is te Egmond-Binnen een hulppostkantoor gevestigd.
Mededelingen No 24 van 15 juni 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 24 mei 1976 is het hulppostkantoor zonder bestelling te Egmond Binnen overgebracht van het
ressort van het postkantoor Alkmaar naar het ressort van het postkantoor Castricum.
EGMOND BINNEN
KNHK 0778
1976-06-11
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EIBERGEN (GD)
Distributiekantoor Eibergen
Te Eibergen was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Zutphen. Het distributiekantoor te Eibergen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Eibergen (1)
Het hulppostkantoor te Eibergen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Enschede.
EIBERGEN
KNHK 0779
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Lettertype met schreven.
EIBERGEN
KNHK 0780
1873-12-30

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Met ingang van 30 juni 1890 werd het hulppostkantoor te Eibergen opgeheven en vervangen door
een postkantoor.

Postkantoor Eibergen
Met ingang van 1 juli 1890 is te Eibergen een postkantoor gevestigd.
EIBERGEN
KNPK 0136A
1890-07-01
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EIBERGEN
KNPK 0136B
1931-01-23

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

Hulppost-, telegraaf- en een telefoonkantoor Eibergen (2)
Mededeelingen No 9875S van 30 augustus 1932: Met ingang van 1 September 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Eibergen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en een telefoonkantoor, hetwelk evenals het station te Rekken voor den postdienst zal ressorteeren onder het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Enschede.
EIBERGEN / ENSCHEDE
RNHK 0345
1932-09-29

Met ingang van 1 maart 1943 is het hulppostkantoor te Eibergen vervangen door een ongeclassificeerd
hulppostkantoor.

EIERLAND (NH)
Bestelhuis Eyerland
Te Eyerland was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Den Helder. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Eierland
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Mededeelingen No 7660s van 31 oktober 1917: Met ingang van 16 November 1917, worden hulppostkantoren gevestigd te Eiereland (Texel) en de Koog (Texel), waarvoor het postkantoor te den
Burg (Texel) als hoofdkantoor zal optreden.
EIERLAND / TEXEL
KNHK 0781
1917-11-16

Het hulppostkantoor te Eierland (Texel) is op 15 mei 1924 opgeheven en vervangen door een poststation.

Post-, telegraaf en telefoonstation Eierland (Texel)
Mededeelingen No 5164S van 7 mei 1924: De hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren te de Koog
en Eierland, alsmede het hulppost- en telegraafkantoor te de Waal worden met ingang van 16 Mei
1924 vervangen door stations voor den post-, telegraaf en telefoondienst met telegrambestelling. De
postbestelling te de Koog en de Waal zal van den Burg (Texel) en te Eierland van de Cocksdorp uit
geschieden.
Het stempel werd, nadat het hulppostkantoor vervangen was door een poststation, door de stationshouder behouden. Het stempel werd terugontvangen in juni 1956 en vernietigd door de Centrale
Werkplaats (CWP) in december 1958.
Mededeelingen No 5276S van 27 mei 1925: De postbestelling te Eierland zal met ingang van 1 Juni
1925 van den Burg (Texel) uit geschieden.
Op 30 april 1956 is het poststation te Eierland opgeheven.

EIJGELSHOVEN (LB)
Hulppostkantoor Eijgelshoven
Het hulppostkantoor te Eijgelshoven werd opgericht op 16 december 1905 en behoorde tot het ressort
van het postkantoor Heerlen.
EIJGELSHOVEN
KNHK 0782
1905-12-16
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EIJGELSHOVEN (Lb.)
KNHK 0783
1927-01-06

EIJGELSHOVEN / HEERLEN
DNHK 0008
1929-05-24

EYGELSHOVEN

Mededelingen No 15 van 13 april 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 maart 1976 is het hulppostkantoor met bestelling te Eygelshoven overgebracht van het ressort
van het postkantoor Heerlen naar het ressort van het postkantoor Kerkrade.
EYGELSHOVEN
KNHK 0784
1976-05-06
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EIJSDEN c.q. EISDEN (LB)
Hulppostkantoor Eijsden (1)
Het hulppostkantoor Eijsden werd opgericht op 1 januari 1864. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Maastricht.
EYSDEN
KNHK 0785
1864-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
Lettertype met schreven.
EIJSDEN
KNHK 0786A
1872-12-02

De benaming EISDEN werd voorgeschreven vanaf 1 januari 1883.
EISDEN
KNHK 0787
1884-06-26

EIJSDEN
KNHK 0786B
1892-01-06

Op 15 juni 1906 is het hulppostkantoor te Eijsden opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Eijsden
Dienstorder No 223 van 18 mei 1906: Met ingang van 16 Juni 1906 wordt het hulppostkantoor te
Eijsden opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
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EIJSDEN
KNPK 0137
1912-09-04

Op 15 april 1930 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Eysden opgeheven en vervangen door
een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Eysden (2)
Mededeelingen No 4411S van 9 april 1930: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Eysden
wordt met ingang van 16 April 1930 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk, evenals het hulppostkantoor te Gronsveld en het station te St. Geertruid, voor de postdienst zal
ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Maastricht.
EIJSDEN / MAASTRICHT
RNHK 0346
1930-12-29

EIKELBOOM (GD)
Distributiekantoor Eikelboom
Te Eikelboom was vanaf 1833 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Kampen. In 1849 werd een wisselplaats ingericht. Het distributiekantoor te Eikelboom
werd op 31 mei 1864 opgeheven doch niet vervangen door een hulppostkantoor.
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