GAANDEREN (GD)
Hulppostkantoor Gaanderen (1)
Het hulppostkantoor Gaanderen werd opgericht op 1 april 1872 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Doetinchem.
GAANDEREN
KNHK 0884
1872-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Gaanderen werd opgeheven op 15 oktober 1895.

Hulppostkantoor Gaanderen (2)
Met ingang van 15 januari 1930 is te Gaanderen een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Terborg.
GAANDEREN (Gld.)
KNHK 0885
1930-01-15

GAANDEREN / TERBORG
RNHK 0393
1930-01-13

Het hulppostkantoor te Gaanderen is op 1 juli 1964 overgebracht van het ressort van het op die datum opgeheven postkantoor Terborg naar het ressort van het postkantoor Doetinchem.
GAANDEREN / DOETINCHEM
RNHK 0394
1964-06-16
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GAAST (FR)
Bestelhuis Gaast
Te Gaast was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Harlingen. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Ferwoude. Het bestelhuis
werd op 14 juni 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Gaast
Het hulppostkantoor Gaast werd opgericht op 15 juni 1871 en behoorde toen tot het ressort van het
postkantoor Makkum.
GAAST
KNHK 0886
1871-06-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het stempel van 1914 werd terugontvangen op 21 mei 1924 en bewaard.
Mededeelingen No 3645S van 2 april 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Gaast
wordt met ingang van 16 April 1924 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Makkum uit geschieden.

Poststation Gaast
Met ingang van 16 april 1924 is te Gaast een poststation gevestigd.
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GAAST

GAAST (Fr.)
KNPS 0121
1952-06-04

Het poststation te Gaast werd opgeheven op 1 juli 1963.

GAMEREN (GD)
Bestelhuis Gameren
Te Gameren was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Bommel (Zaltbommel). Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Gameren (1)
Het hulppostkantoor Gameren werd op 1 oktober 1870 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Bommel (Zaltbommel).
GAMEREN
KNHK 0887
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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Op 26 juli 1911 werd een nieuw stempel verstrekt. De reden waarom dit zo kort plaatsvond na de laatste verstrekking van 31 maart 1910 is niet vermeld.
GAMEREN / ZALTBOMMEL
RNHK 0395A
1929-05-02

Het hulppostkantoor te Gameren werd op 15 juni 1936 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Gameren
Met ingang van 16 juni 1936 is te Gameren een poststation gevestigd.
Het poststation te Gameren is op 30 november 1943 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Gameren (2)
Met ingang van 1 december 1943 is te Gameren een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Zaltbommel.
GAMEREN / ZALTBOMMEL
RNHK 0395B
1943-11-26

GAPINGE (ZL)
Bestelhuis Gapinge
Te Gapinge was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Middelburg. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Gapinge
Het hulppostkantoor Gapinge werd opgericht op 1 oktober 1870 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Middelburg.
GAPINGE
KNHK 0888
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
In 1883 werd het hulppostkantoor te Gapinge opgeheven.

Poststation Gapinge
Met ingang van .. is te Gapinge een poststation gevestigd.
GAPINGE (Zl.)
KNPS 0122
1941-06-14

Mededeling No 25 van 24 juni 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juli 1975 wordt het poststation te Gapinge opgeheven.

GARDEREN (GD)
Distributiekantoor Garderen
Te Garderen was vanaf 1847 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Apeldoorn. Het distributiekantoor te Garderen werd op 31 augustus 1850 opgeheven
en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Garderen (1)
Het hulppostkantoor Garderen werd opgericht op 1 september 1850 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Apeldoorn.
GARDEREN
KNHK 0889
1850-09-01
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Stempelafdrukken op postzegels in blauw, rood en zwart.
Lettertype met schreven.
In 1876 is het hulppostkantoor Garderen opgeheven.

Hulppostkantoor Garderen (2)
Mededeelingen No 2823s van 15 juni 1911: Met ingang van 1 Juli 1911 wordt een hulppostkantoor
gevestigd te Garderen, waarvoor het postkantoor te Barneveld zal optreden als hoofdkantoor.
GARDEREN
KNHK 0890
1911-07-01

GARDEREN / BARNEVELD
RNHK 0396
1929-05-22

GARDEREN (Gld.)
KNHK 0891
1935-10-31

GARDEREN / PUTTEN
RNHK 0397
1945-11-09
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GARIJP (FR)
Bestelhuis Garyp
Te Garyp was vanaf 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Leeuwarden. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Eernewoude. Het bestelhuis werd op 14 september 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Garijp (1)
Het hulppostkantoor Garijp werd op 15 september 1871 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Leeuwarden.
GARIJP
KNHK 0892
1871-09-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Bergum:
GARIJP

Het hulppostkantoor te Garijp is op 28 februari 1928 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Garijp
Mededeelingen No 2003S van 29 februari 1928: Het hulppostkantoor te Garijp wordt met ingang van
1 Maart 1928 vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling te Garijp zal van Bergum uit geschieden.
GARIJP (Fr.)
KNPS 0123
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1944-08-04

Hulppostkantoor Garijp (2)
Het hulppostkantoor te Garijp werd op 30 september 1968 opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Garijp
Op 1 oktober 1968 is te Garijp een plattelandspostagentschap gevestigd.
GARIJP
KNPL 0088
1968-10-30

Telegraafkantoor Garijp
Met ingang van 16 september 1923 werd het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Garijp opgeheven
en vervangen door een telegraaf- en telefoonstation met bestelling, met Leeuwarden als controlekantoor.

GARMERWOLDE (GR)
Poststation Gamerwolde
Met ingang van 1 juni 1939 werd het poststation Garmerwolde, ressorterend onder het postkantoor
Groningen, gevestigd (Mededeelingen No 20 van 16 mei 1939).
GARMERWOLDE (Gn.)
KNPS 0124
1939-07-06
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Mededelingen No 5 van 31 januari 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 februari 1978 wordt het poststation Garmerwolde opgeheven.

GARNWERD (FR)
Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Garnwerd
GARNWERD
KNTF 0000
1907-..

GARRELSWEER (GR)
Hulppostkantoor Garrelsweer
Het hulppostkantoor Garrelsweer werd opgericht op 1 juli 1868 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Groningen.
GARRELSWEER
KNHK 0893
1868-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
GARRELSWEER
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Mededeelingen No 10928S van 15 oktober 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Garrelsweer wordt met ingang van 1 November 1924 vervangen door een station voor den postdienst
en een telegraaf- en telefoonstation met telegrambestelling. De postbestelling zal van Loppersum uit
geschieden.
GARRELSWEER (Gn.)
KNHK 0894
1933-07-03

Het hulppostkantoor te Garrelsweer is op 30 september 1970 opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Garrelsweer
Met ingang van 1 oktober 1970 is te Garrelsweer een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Loppersum.
GARRELSWEER
KNPL 0089
1970-10-01

Het plattelandspostagentschap Garrelsweer is met ingang van 18 oktober 1976 overgebracht van het
ressort van het postkantoor Loppersum naar het ressort van het postkantoor Appingedam.

GASSEL (NB)
Bestelhuis Gassel
Te Gassel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Grave. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Gassel
Het hulppostkantoor Gassel werd op 1 oktober 1870 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Grave.
GASSEL
KNHK 0895
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
GASSEL (N.BR:)
KNHK 0896
1899-04-08

GASSEL (NB:)
KNHK 0897
1908-10-17

Op 31 juli 1926 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Gassel opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Gassel
Mededeelingen No 8644S van 14 juli 1926: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Gassel
wordt met ingang van 1 Augustus 1926 vervangen door een post-, telegraaf en telefoonstation met
telegrambestelling. De postbestelling zal van Grave uit geschieden.
GASSEL (NB:)
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Mededeelingen No 7886S van 13 juli 1932: Met ingang van 16 Juli 1932 wordt het post-, telegraafen telefoonkantoor te Grave opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor voor de drie diensten. Voor den postdienst zal dit met het hulppostkantoor te Overasselt en de stations te Balgoij,
Escharen, Gassel, Nederasselt en Velp (N-B) ressorteeren onder het hoofdkantoor te Nijmegen.
Mededelingen No 39 van 1 oktober 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1974 gaat het poststation te Gassel over van het ressort van het postkantoor Nijmegen
naar het ressort van het postkantoor Oss. In verband met de vorenbedoelde ressortwijziging vindt
gelijktijdig wijziging van de grens tussen de postdistricten Arnhem en ’s-Hertogenbosch plaats.
Met ingang van 30 september 1974 is het poststation te Gassel opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Gassel
Mededelingen No 39 van 1 oktober 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1974 wordt het poststation te Gassel vervangen door een plattelandspostagentschap,
dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Oss.
GASSEL
KNPL 0090
1974-10-01

Mededelingen No 7 van 14 februari 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 maart 1978 wordt het plattelandspostagentschap te Gassel overgebracht van het ressort van het
postkantoor Oss naar het ressort van het postkantoor Uden.

GASSELTE (DR)
Distributiekantoor Gasselte
Te Gasselte was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Assen. Het distributiekantoor te Gasselte werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Gasselte
Het hulppostkantoor Gasselte werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Assen.
GASSELTE
KNHK 0898
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1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
GASSELTE
KNHK 0899
1875-09-08

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

Post-, telegraaf en telefoonstation Gasselte
Mededeelingen No 5276S van 27 mei 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Gasselte
wordt met ingang van 1 Juni 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf en telefoondienst met telegrambestelling. Gewone correspondentie voor Gasselte zal per trein Assen-Stadskanaal
ter bestemming komen. Overige stukken zijn aan het kantoor te Assen te zenden.

Hulppostkantoor Gasselte
GASSELTE (Dr.)
KNHK 0900
1941-06-18

Met ingang van 24 mei 1973 is het hulppostkantoor te Gasselte opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Gasselte
Mededelingen No 23 van 12 juni 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 25 mei 1973 is het hulppostkantoor met bestelling te Gasselte vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Assen.
GASSELTE
KNPL 0091
1973-05-25
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Het plattelandspostagentschap te Gasselte is op 17 december 1978 opgeheven en vervangen door
een plattelands bijkantoor vooruitgeschoven loket

Plattelands bijkantoor vooruitgeschoven loket Gasselte
Met ingang van 18 december 1978 is het plattelands bijkantoor vooruitgeschoven loket te Gasselte
gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Assen.

GASSELTER-NIJEVEEN c.q. -NIJVEEN (DR)
Distributiekantoor Gasselter Nijeveen
Te Gasselter Nijeveen was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale
gebied van het postkantoor Assen. Het distributiekantoor te Gasselter Nijeveen werd op 31 augustus
1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Gasselter-Nijeveen
Het hulppostkantoor Gasselter-Nijeveen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor
behoorde tot het ressort van het postkantoor Assen.
GASSELTER-NYVEEN
KNHK 0901
1850-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
GASSELTER-NIJEVEEN
KNHK 0902
1877-07-31

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming GASSELTER-NIJVEEN werd vanaf 1 januari 1883 voorgeschreven.
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GASSELTER-NIJVEEN
KNHK 0903
1896-10-17

GASSELTERNIJVEEN / STADSKANAAL
RNHK 0398
1929-04-13

GASSELTER-NIJVEEN

GEERTRUIDENBERG (NB)
Postkantoor Geertruidenberg
Het bestaan van een postkantoor te Geertruidenberg is al voor 1752 bekend. In 1807 werd dit kantoor ondergebracht als onderkantoor van Breda. Op 20 april 1869 werd het telegraafkantoor te Geertruidenberg opgericht.
GEERTRUIDENBERG
KNPK 0154
1873-12-30

Post- en telegraafkantoor Geertruidenberg
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In 1875 zijn het postkantoor en telegraafkantoor te Geertruidenberg verenigd tot een post- en telegraafkantoor.
GEERTRUIDENBERG

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

Bijpostkantoor Geertruidenberg
Mededeelingen No 6698S van 26 juni 1929: Met ingang van 1 Juli 1929 worden de post-, telegraafen telefoonkantoren te Geertruidenberg en Goirle vervangen door bijkantoren met volledige dienstuitvoering.
Het bijkantoor te Geertruidenberg zal voor den post-, telegraaf- en telefoondienst ressorteeren onder
het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Raamsdonksveer.
Het bijkantoor te Goirle met de hulppostkantoren te Esbeek en Hilvarenbeek en het station te Diessen
zal voor den postdienst ressorteeren onder het postkantoor te Tilburg.
Mededeelingen No 7081S van 3 juli 1929: De vervanging van de hoofdkantoren te Geertruidenberg
en Goirle (zie Med. XXVI/1929) gaat in 16 Juli 1929 in plaats van 1 Juli 1929.
Het bijpostkantoor te Geertruidenberg is op .. 1933 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Geertruidenberg
Met ingang van 1 februari 1933 is te Geertruidenberg een hulppostkantoor gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Raamsdonksveer.
GEERTRUIDENBERG / RAAMSDONKSVEER
RNHK 0399
1933-02-09
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Het hulppostkantoor te Geertruidenberg is op 1 juli 1964 overgebracht van het ressort van het postkantoor Raamsdonksveer naar het ressort van het postkantoor Waalwijk.
GEERTRUIDENBERG / WAALWIJK
RNHK 0400
1964-06-16

Het hulppostkantoor te Geertruidenberg is op 1 juli 1966 overgebracht van het ressort van het postkantoor Waalwijk naar het ressort van het postkantoor Breda.
GEERTRUIDENBERG / BREDA
RNHK 0401
1966-05-16

Mededelingen No 36 van 6 september 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1977 worden de hulppostkantoren met bestelling te Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe,
Lage Zwaluwe, Made, Raamsdonk en Raamsdonksveer alsmede het zitting houden te Drimmelen overgebracht van het ressort van het postkantoor Breda naar het ressort van het postkantoor Oosterhout
(Nb).
GEERTRUIDENBERG
KNHK 0904
1977-09-21
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Hulptelegraafkantoor Geertruidenberg

GEERVLIET (ZH)
Bestelhuis Geervliet
Te Geervliet was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Brielle. Het bestelhuis werd op 30 april 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Geervliet
Het hulppostkantoor Geervliet werd op 1 mei 1870 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Brielle.
GEERVLIET
KNHK 0905
1870-05-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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Het hulptelegraafkantoor te Geervliet werd opgericht op 9 september 1902.

Hulppost- en telegraafkantoor Geervliet
Met ingang van 9 september 1902 is te Geervliet een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd.
Op 15 januari 1926 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Geervliet opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Geervliet
Mededeelingen No 424S van 13 januari 1926: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Geervliet wordt met ingang van 16 Januari 1926 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en
telefoondienst met telegrambestelling.
GEERVLIET

Hulppostkantoor Geervliet
Op 1 mei 1970 is het hulppostkantoor Geervliet overgebracht van het ressort van het postkantoor
Brielle naar het ressort van het postkantoor Spijkenisse.
GEERVLIET
KNHK 0906
1970-04-16

GEESTEREN (GD)
Bestelhuis Geesteren
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Te Geesteren was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Zutphen. Het bestelhuis werd op 31 december 1874 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Geesteren (1)
Het hulppostkantoor Geesteren werd op 1 januari 1875 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Zutphen.
GEESTEREN
KNHK 0907
1875-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.

GEESTEREN (Gld.)
KNHK 0908
1916-01-06

GEESTEREN (Gld.) / BORCULO
RNHK 0402
1929-03-19
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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-, telegraaf- en telefoonstations te Gelselaar en Haarlo, voor den postdienst zal ressorteeren onder het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Zutphen.
GEESTEREN / ZUTPHEN
RNHK 0403
1932-07-27

Op 5 maart 1933 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Geesteren opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Geesteren
Het hulppostkantoor te Geesteren werd omgezet in een poststation op 6 maart 1933.

Hulppostkantoor Geesteren (2)
Het hulppostkantoor te Geesteren is met ingang van 12 september 1966 opgeheven en vervangen
door een plattelandspostagentschap.
VORDEN / GEESTEREN (GLD)
DNPL 0041
1966-09-20
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GEESTEREN (OV)
Bestelhuis Geesteren
Te Geesteren was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Almelo. Na opheffing van het bestelhuis in 1872 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Geesteren
Mededeelingen No 4771s van 19 augustus 1915: Met ingang van 16 september 1915, wordt een
hulppostkantoor gevestigd te Geesteren (Ov.), hetwelk zal ressorteeren onder het postkantoor te Almelo.
GEESTEREN (Ov.)
KNHK 0909
1915-09-16

GEESTEREN (Ov.) / ALMELO
RNHK 0404
1929-05-06

Op 30 november 1930 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Geesteren Ov. opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Geesteren
Mededeelingen No 12766S van 5 november 1930: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Geesteren Ov. Wordt met ingang van 1 December 1930 vervangen door een poststation, een telegraafstation en een telefoonstation. De bestelling aldaar zal van het station ter plaatse uit geschieden.
Het poststation te Geesteren werd op 16 april 1967 opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Geesteren
Met ingang van 17 april 1967 is te Geesteren een plattelandspostagentschap gevestigd.
ALMELO/GEESTEREN (OV)
RNPL 0001
1967-05-09
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Op 5 juni 1972 is het plattelandspostagentschap Geesteren overgebracht van het ressort van het
postkantoor Almelo naar het ressort van het postkantoor Vriezenveen.
GEESTEREN (Ov.)
KNPL 0092
1972-07-03

GEFFEN (NB)
Bestelhuis Geffen
Te Geffen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor ’s-Hertogenbosch. Het bestelhuis werd op 31 december 1874 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Geffen
Het hulppostkantoor Geffen werd opgericht op 1 januari 1875 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Oss.
GEFFEN
KNHK 0910
1875-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
GEFFEN (N.B.)
KNHK 0911
1925-09-08

23

GEFFEN / OSS
RNHK 0405
1929-05-02

GEFFEN
KNHK 0912
1968-07-15

GELDERINGEN (OV)
Hulppostkantoor Gelderingen
Het hulppostkantoor Gelderingen werd opgericht op 1 april 1904 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Steenwijk.
GELDERINGEN
KNHK 0913
1904-04-01

GELDERINGEN / STEENWIJK
RNHK 0406
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1929-05-17

GELDERINGEN

GELDERINGEN / STEENWIJK
RNHK 0407
1956-08-00

Dienstorder No H.192 van 15 april 1975: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het hulppostkantoor zonder bestelling, dat werd aangeduid met de benaming Gelderingen, is te rekenen van 1 april 1975 gewijzigd in Steenwijkerwold.

GELDERMALSEN (GD)
Distributiekantoor Geldermalsen
Te Geldermalsen was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Tiel. Het distributiekantoor te Geldermalsen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Geldermalsen
Het hulppostkantoor Geldermalsen werd opgericht op 1 september 1850 en behoorde tot het ressort
van het postkantoor Zaltbommel.
GELDERMALSEN
KNHK 0914
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1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in groen, rood en zwart. Lettertype met schreven.
GELDERMALSEN
KNHK 0915
1870-07-08

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Met ingang van 31 januari 1894 is het hulppostkantoor Geldermalsen opgeheven en vervangen door
een post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Geldermalsen
Met ingang van 1 februari 1894 is te Geldermalsen een post- en telegraafkantoor gevestigd.
GELDERMALSEN
KNPK 0155
1894-02-01

GELDERMALSEN Stationspostkantoor (expeditie)
GELDERMALSEN-STATN
KNST 0015
1886-11-01
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Dienstorder No 716 van 27 november 1935: Expeditie-bureel te Geldermalsen-Station. Opheffing.
1. Het expeditie-bureel te Geldermalsen-station wordt 16 December a.s. opgeheven. In verband
hiermede worden met ingang van bovengenoemden datum alle zendingen voor en van Geldermalsen-station vervangen door zendingen voor en van Geldermalsen.
2. Het kt Geldermalsen zal evenwel geen post ontvangen per Sp  617 Utrecht-’s-Hertogenbosch,
terwijl de verbinding van Geldermalsen met de geleide-treinen 622 en 642 Eindhoven-Utrecht geheel wordt verbroken.
3. De overige wijzigingen worden den betrokken directeuren afzonderlijk medegedeeld.
De afdeling Expeditie van het postkantoor Geldermalsen, gevestigd in het spoorwegstation, werd op
27 februari 1961 opgeheven.

GELDROP (NB)
Hulppostkantoor Geldrop
Het hulppostkantoor Geldrop werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Eindhoven.
GELDROP
KNHK 0916
1851-07-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in blauw. Lettertype met schreven.
GELDROP
KNHK 0917
1866-08-08

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 14 januari 1877 werd het hulppostkantoor Geldrop opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.
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Post- en telegraafkantoor Geldrop
Met ingang van 15 januari 1877 is te Geldrop een post- en telegraafkantoor gevestigd.
GELDROP
KNPK 0156
1907-01-16

GELDROP

Postagentschappen

GELDROP

Beneden Beekloop

Met ingang van 1 september 1979 is het stadspostagentschap Geldrop-Beneden Beekloop gevestigd.
GELDROP- BENEDEN BEEKLOOP
DNPA 0463
1979-09-01

GELDROP

Bosrand

Met ingang van 16 oktober 1971 is het stadspostagentschap Geldrop-Bosrand gevestigd.
GELDROP- BOSRAND
DNPA 0464
1971-10-16

Op 17 mei 1972 is het stadspostagentschap Geldrop-Bosrand opgeheven onder gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap Geldrop-Winkelcentrum-Coevering.
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GELDROP

John Davisstraat

Mededelingen No 22 van 1 juni 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 28 mei 1971 is het stadspostagentschap Geldrop-John Davisstraat gevestigd, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Geldrop.
GELDROP- JOHN DAVISSTRAAT
DNPA 0465
1971-05-28

Met ingang van 16 oktober 1971 is het stadspostagentschap Geldrop-John Davisstraat opgeheven
onder gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap Geldrop-Bosrand.

GELDROP

Wielewaal

Mededelingen No 41 van 12 oktober 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 27 september 1971 is het stadspostagentschap Geldrop-Wielewaal gevestigd, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Geldrop.
GELDROP- WIELEWAAL
DNPA 0466
1971-09-27

GELDROP

Winkelcentrum Coevering

Met ingang van 17 mei 1972 is het stadspostagentschap Geldrop-John Davisstraat opgeheven onder
gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap Geldrop-Winkelcentrum-Coevering.
GELDROP- WINKELCENTRUM COEVERING
DNPA 0467
1972-05-17

29

GELDROP Plattelandspostagentschap
Plattelandspostagentschap Geldrop-Papenvoort
Mededelingen No 44 van 2 november 1967: Kantoren. Vestiging enz.
Te rekenen van 1 november 1967 is het poststation Zesgehuchten opgeheven onder gelijktijdige vestiging van het postagentschap Geldrop-Papenvoort. Het postagentschap ressorteert voor de postdienst onder het postkantoor Geldrop.
GELDROP / PAPENVOORT
DNPL 0093
1967-11-01

GELEEN (LB)
Hulppostkantoor Geleen
Het hulppostkantoor Geleen werd opgericht op 15 augustus 1871 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Sittard.
GELEEN
KNHK 0935
1871-08-15
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

GELEEN (Lb.)
KNHK 0919
1927-07-09

GELEEN / SITTARD
RNHK 0408
1929-05-24

Melding in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van november 1933: Het hulppostkantoor
Geleen werd op 1 juli 1933 opgeheven en vervangen door een postagentschap, waar de oude typenraderstempel en de 2-regelige kantoornaamstempel GELEEN / (Lb.) van het voormalige hulppostkantoor bleef in gebruik.
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Bijpostkantoor Geleen
Met ingang van 1 juli 1938 werd de naam van het bijpostkantoor Lutterade gewijzigd in Geleen en
werden de namen van de postagentschappen Geleen en Lutterade-Lindenheuvel veranderd in respectievelijk Geleen-Peschstraat en Geleen-Lindenheuvel.

GELEEN

Postagentschappen

GELEEN

(geen benaming) gevestigd in de Peschstraat (zie aldaar)

Het postagentschap werd gevestigd op 1 juli 1933 op het adres Peschstraat.
Met ingang van 1 juli 1938 werd de naam van het bijpostkantoor Lutterade gewijzigd in Geleen en
werden de namen van de postagentschappen Geleen en Lutterade-Lindenheuvel veranderd in respectievelijk Geleen-Peschstraat en Geleen-Lindenheuvel.

GELEEN

Anjelierstraat

Dienstorder No H.260 van 8 mei 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het hierna vermelde postagentschap is m.i.v. 1 mei 1973 als volgt gewijzigd:
Oude benaming
Nieuwe benaming
Geleen-Lindenheuvel
Geleen-Anjelierstraat
GELEEN- ANJELIERSTRAAT
DNPA 0468
1973-05-01

GELEEN

Barbarastraat

Mededelingen No 21 van 29 mei 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juni 1973 wordt het stadspostagentschap Geleen-Barbarastraat gevestigd, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Geleen.
GELEEN- BARBARASTRAAT
DNPA 0469
1973-06-01

GELEEN

Centraal laboratorium DSM
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Het interne postagentschap Geleen-Centraal Laboratorium DSM (Dutch State Mines) werd gevestigd op 2 januari 1970. Het postagentschap was alleen toegankelijk voor medewerkers van het DSM
complex.
GELEEN- CENTRAAL LABORATORIUM DSM
DNPA 0470
1970-01-02

Het postagentschap Geleen-Centraal Laboratorium DSM werd opgeheven op 28 oktober 1992.

GELEEN

Lindenheuvel

Van het postagentschap LUTTERADE-LINDENHEUVEL werd de benaming op 1 juli 1938 gewijzigd in
Geleen-Lindenheuvel. Voor Lutterade-Lindenheuvel zie aldaar.
GELEEN- / LINDENHEUVEL
DNPA 0471
1938-07-09

GELEEN / LINDENHEUVEL
DNPA 0472
1954-09-07

Dienstorder No H.260 van 8 mei 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het hierna vermelde postagentschap is m.i.v. 1 mei 1973 als volgt gewijzigd:
Oude benaming
Nieuwe benaming
Geleen-Lindenheuvel
Geleen-Anjelierstraat

GELEEN

Marisstraat

Het postagentschap Geleen-Marisstraat werd gevestigd op 2 september 1968.
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GELEEN- MARISSTRAAT
DNPA 0473
1968-09-02

GELEEN

Norbertijnenstraat

Mededelingen No 28 van 13 juli 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 16 augustus 1976 wordt het stadspostagentschap Geleen-Peschstraat opgeheven onder gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap Geleen-Norbertijnenstraat, dat voor de postdienst zal
ressorteren onder het postkantoor Geleen.
GELEEN- NORBERTIJNENSTRAAT
DNPA 0474
1976-08-16

GELEEN

Peschstraat

In eerste instantie was de benaming van het op 1 juli 1933 geopende postagentschap (zie aldaar) niet
in het stempel opgenomen. Een nieuw stempel, waarin de benaming PESCHSTRAAT wel was opgenomen, werd op 9 juli 1938 in gebruik genomen. De officiële wijziging van de benaming in het stempel
werd doorgevoerd op 1 juli 1938.
GELEEN- / PESCHSTRAAT
DNPA 0475
1938-07-09

Mededelingen No 28 van 13 juli 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 16 augustus 1976 wordt het stadspostagentschap Geleen-Peschstraat opgeheven onder gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap Geleen-Norbertijnenstraat, dat voor de postdienst zal
ressorteren onder het postkantoor Geleen.
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GELLICUM (GD)
Bestelhuis Gellicum
Te Gellicum was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Leerdam. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Gellicum
Het hulppostkantoor Gellicum werd op 1 oktober 1870 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Leerdam.
GELLICUM
KNHK 0920
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
GELLICUM (Gld.)
KNPS 0125
1941-05-30

Op 31 mei 1953 is het poststation te Gellicum (Gld.) opgeheven.

GELSELAAR (GD)
Hulppostkantoor Gelselaar
Mededeelingen No 8358s van 7 december 1916: Met ingang van 16 December 1916, wordt te Gelselaar een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Borculo als hoofdkantoor zal optreden.
GELSELAAR (Gld.)
KNHK 0921
1916-12-16
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Op 15 oktober 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Gelselaar opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Gelselaar
Mededeelingen No 11111S van 7 oktober 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Gelselaar wordt met ingang van 16 October 1925 vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation
met telegrambestelling. De postbestelling zal van Geesteren uit geschieden.
GELSELAAR (Gld.)

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-, telegraaf- en telefoonstations te Gelselaar en Haarlo, voor den postdienst zal ressorteeren onder het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Zutphen.
GELSELAAR (Gld.)
KNPS 0126
1951-05-10

GELSELAAR
KNHK 0922
1958-03-26
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Mededelingen No 25 van 22 juni 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juli 1976 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Gelselaar opgeheven en wordt in de
plaats daarvan m.i.v. genoemde datum te Gelselaar zitting genouden.

GEMERT (NB)
Hulppostkantoor Gemert (1)
Het hulppostkantoor Gemert werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Helmond (Circulaire 442).
GEMERT
KNHK 0923
1851-07-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart. Lettertype met schreven.
GEMERT
KNHK 0924
1866-08-08

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in groen en zwart.

Hulppost- en telegraafkantoor Gemert
Met ingang van 10 augustus 1872 zijn het hulppostkantoor en het hulptelegraafkantoor te Gemert
samengevoegd tot een hulppost- en telegraafkantoor behorende tot het ressort van het postkantoor
Veghel.
Op 30 juni 1879 werd het hulppost- en telegraafkantoor te Gemert opgeheven en vervangen door een
post- en telegraafkantoor.
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Post- en telegraafkantoor Gemert (1)
Met ingang van 1 juli 1879 is te Gemert een post- en telegraafkantoor gevestigd (Circulaire 1080,
Koninklijk Besluit van 30 april 1879 no. 5, Staatsblad 98).
GEMERT
KNPK 0157
1887-07-04

Bijpostkantoor Gemert
Met ingang van .. is te Gemert, bij wijze van proef, een bijpostkantoor gevestigd.
Het bijpostkantoor te Gemert is op 30 juni 1929 opgeheven en vervangen door een hoofdpostkantoor.

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Gemert (2)
Mededeelingen No 6698S van 26 juni 1929: De bij wijze van proef gevestigde bijkantoren te Beek
(Lb.), Boskoop, Delden, Gemert, Huizen (N.H.), Oosterbeek, Raalte, Waddinxveen, Warmond, Wolvega, Wijhe en Zundert worden met ingang van 1 Juli 1929 vervangen door een hoofdkantoor.
In verband hiermede zullen de hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren te Schimmert en te Heeten en
de poststations te Achtmaal en te Wernhoutsbrug met ingang van dien datum ressorteeren resp. onder het hoofdkantoor te Beek (Lb.), Raalte en Zundert.
Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Gemert is op 30 september 1932 opgeheven en vervangen
door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Gemert (2)
Mededeelingen No 11114S van 28 september 1932: Met ingang van 1 October 1932 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Gemert vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk voor den postdienst zal ressorteeren onder het PTT kantoor te Helmond.
GEMERT / HELMOND
RNHK 0409
1932-10-15
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Postkantoor Gemert-Dorp
Dienstorder No H.341 van 15 augustus 1978: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 1 september 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in
de daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hoofdpostkantoor
Gemert
Gemert-Dorp
GEMERT- DORP
KNPK 0158
1978-04-19

De benaming van het postkantoor Gemert-Dorp werd per 1 juni 1979 gewijzigd in Gemert.

Postkantoor Gemert
Dienstorder No H.305 van 29 mei 1979: Wijziging benaming postinrichting.
Op 1 juni wordt de benaming van het hoofdpostkantoor, dat thans wordt aangeduid met de benaming
Gemert-dorp, gewijzigd in Gemert.

GEMONDE (NB)
Hulppostkantoor Gemonde
Het hulppostkantoor Gemonde werd opgericht op 1 september 1873 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Boxtel.
GEMONDE
KNHK 0925
1873-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 15 april 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Gemonde opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.
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Post-, telegraaf- en telefoonstation Gemonde
Mededeelingen No 3291S van 7 april 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Gemonde wordt met ingang van 16 April 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Boxtel uit geschieden.
GEMONDE (N.B.)
KNPS 0127
1930-10-06

GENDEREN (NB)
Bestelhuis Genderen
Te Genderen 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 Genderen
Het hulppostkantoor Genderen werd op 1 oktober 1870 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Heusden.
GENDEREN
KNHK 0926
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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GENDEREN / HEUSDEN
RNHK 0410
1929-05-02

Mededelingen No 44 van 6 november 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1973 is het hulppostkantoor met bestelling te Genderen vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Gorinchem.
GENDEREN
KNPL 0094
1973-11-01

GENDRINGEN (GD)
Distributiekantoor Gendringen
Te Gendringen was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Terborgh. Het distributiekantoor te Gendringen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Gendringen (1)
Het hulppostkantoor Gendringen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Terborgh.
GENDRINGEN
KNHK 0927
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
GENDRINGEN
KNHK 0928
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1873-01-27

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 30 september 1904 is het hulppostkantoor te Gendringen opgeheven en vervangen door een
post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Gendringen
Dienstorder No 444 van 18 augustus 1904: Het hulppostkantoor te Gendringen wordt, met ingang
van 1 October 1904, opgeheven en vervangen door een postkantoor.
Op 30 juni 1930 is het postkantoor te Gendringen opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Gendringen (2)
Mededeelingen No 7980S van 2 juli 1930: Het hoofdkantoor te Gendringen werd met ingang van 1
Juli 1930 vervangen door een hulppostkantoor, hetwelk, evenals het hulppostkantoor VarsselderVeldhunten en de stations te Megchelen en Netterden, voor den postdienst ressorteert onder het
hoofdkantoor te Terborg.
GENDRINGEN / TERBORG
RNHK 0411
1930-08-26

Het hulppostkantoor te Gendringen is met ingang van 1 juli 1964 overgebracht van het ressort van
het postkantoor Terborg naar het ressort van het postkantoor Doetinchem.
GENDRINGEN / DOETINCHEM
RNHK 0412
1964-06-16
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GENDT c.q. GENT (GD)
Hulppostkantoor Gent
Het hulppostkantoor Gent werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Nijmegen.
GENT
KNHK 0929
1851-07-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in groen. Lettertype met schreven.
GENT
KNHK 0930
1870-03-07

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
GENT (GLD.)
KNHK 0931
1908-10-17

GENT / ARNHEM
RNHK 0413
1929-03-19

Dienstorder H. 429 van 30 juni 1937: Wijziging kantoornaam Gent.
1. De tot dusver in den P.T.T.-dienst gebezigde benaming van het hulppostkantoor Gent wijkt af van
den als officieele schrijfwijze voor deze gemeente aangenomen naam “Gendt”.
2. Laatstgenoemde schrijfwijze, welke reeds vrij algemeen gebruikelijk is, zal daarom ook voor den
P.T.T.-dienst worden ingevoerd.

43

3. Mitsdien zullen de dagteekening- en kantoornaamstempels van genoemd kantoor hiermede in
overeenstemming worden gebracht en behoort voortaan in dienstcorrespondentie, alsmede in de
adresseering van bundelstrooken de haam “Gendt”, te worden gebezigd.
4. De naamsverandering worde voorts, in afwachting van de betrekkelijke avbn of herdrukken, reeds
nu zooveel mogelijk in de bij den PTT -dienst in gebruik zijnde boekwerken aangebracht. Dit geldt
mede voor de lijsten Tf 55 en voor de leiddraden voor de verkeersafwikkeling.
GENDT (Gld.)
KNHK 0932
1937-07-12

GENDT / ARNHEM
RNHK 0414
1937-07-12

GENDT (Gld.)

GENDT- / ARNHEM
RNHK 0415
1947-03-03

Met ingang van 1 oktober 1973 is het hulppostkantoor te Gendt overgebracht van het ressort van het
postkantoor Arnhem naar het ressort van het postkantoor Elst (Gld).

44

GENDT
KNHK 0933
1973-09-28

GENEMUIDEN (OV)
Hulppostkantoor Genemuiden
Het hulppostkantoor Genemuiden werd opgericht op 1 april 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Kampen.
GENEMUIDEN
KNHK 0934
1851-04-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
GENEMUIDEN
KNHK 0935
1886-08-25

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
GENEMUIDEN (Ov.)
KNHK 0936
1922-04-28

GENEMUIDEN / ZWARTSLUIS
RNHK 0416
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1929-05-06

Het hulppostkantoor te Genemuiden is op 15 november 1953 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Zwartsluis naar het ressort van het postkantoor Zwolle.
GENEMUIDEN / ZWOLLE
RNHK 0417
1953-11-10

Mededelingen No 40 van 9 oktober 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 29 oktober 1973 wordt het hulppostkantoor met bestelling te Genemuiden overgebracht van het
ressort van het districtspostkantoor Zwolle naar het ressort van het postkantoor Kampen.

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

Hulppostkantoor Gennep
Het hulppostkantoor Gennep werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Nijmegen.
GENNEP
KNHK 0937
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
GENNEP
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KNHK 0938
1869-06-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 30 juni 1879 werd het hulppostkantoor Gennep opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Gennep
Met ingang van 1 juli 1879 is te Gennep een postkantoor gevestigd.
Het telegraafkantoor te Gennep werd op 1 september 1906 opgericht.

Post- en telegraafkantoor Gennep
Met ingang van 1 september 1906 is te Gennep een post- en telegraafkantoor gevestigd.
GENNEP
KNPK 0159
1927-12-24

Mededelingen No 33 van 17 augustus 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1976 worden het hoofdkantoor Gennep en de daaronder ressorterende hulppostkantoren Heijen en Milsbeek alsmede het plattelandspostagentschap Ottersum overgebracht van het
postdistrict Maastricht naar het postdistrict Arnhem.

GERKESBRUG (FR)
Bestelhuis Gerkesbrug
Te Gerkesbrug (gemeente Kollumerland) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Dokkum. Na opheffing van het bestelhuis in 1854 werd een
bestelhuis opgericht te Burum (zie aldaar).

GESTEL (NB)
Bestelhuis Gestel
Te Gestel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Eindhoven. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Gestel
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Mededeelingen No 2358s van 29 maart 1917: Met ingang van 16 April 1917 wordt te Gestel een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Eindhoven als hoofdkantoor zal optreden.
GESTEL (N.B.)
KNHK 0939
1917-04-16

Mededeelingen No 1120S van 1 februari 1928: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Gestel wordt met ingang van 1 Maart 1928 vervangen door een postagentschap, annex telegraaf- en
telefoonstation, aangeduid met den naam Eindhoven-Gestel. De postbestelling blijft van Eindhoven
uit geschieden.

GEULLE (LB)
Hulppostkantoor Geulle
Mededeelingen No 6525s van 4 september 1918: Met ingang van 16 September 1918 wordt te
Geulle een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Beek (Lb.) als hoofdkantoor zal
optreden.
GEULLE (Lb.)
KNHK 0940
1918-09-16

GEULLE / MAASTRICHT
RNHK 0418
1929-05-24

Op 30 november 1949 is het hulppost- en telegraafkantoor te Geulle opgeheven en vervangen door
een post-, telegraaf en telefoonstation.

Post-, telegraaf en telefoonstation Geulle
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Mededeling No 24090 van 7 september 1949: Met ingang van 1 December 1949 wordt het hulpposten telegraafkantoor te Geulle vervangen door een post-, telegraaf en telefoonstation, dat voor de
post- en telegraafdienst zal ressorteren onder het post- en telegraafkantoor te Maastricht.

GIEKERK-OENKERK (FR)
Hulppostkantoor Giekerk-Oenkerk
Het huppostkantoor Giekerk-Oenkerk werd opgericht op 1 juni 1898 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Bergum.
GIEKERK-OENKERK
KNHK 0941
1898-06-01

GIEKERK-OENKERK / LEEUWARDEN
RNHK 0419
1929-05-17

GIEKERK

Dienstorder No H.563 van 19 september 1972: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het hulppostkantoor met bestelling, dat thans wordt aangeduid met de benaming
Giekerk-Oenkerk, wordt op 1 oktober 1972 gewijzigd in Oenkerk.

GIESBEEK (GD)
Bestelhuis Giesbeek
Te Giesbeek was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Doesburg. Het bestelhuis werd op 14 mei 1874 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Giesbeek (1)
Het hulppostkantoor Giesbeek werd op 15 mei 1874 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Doesburg.
GIESBEEK
KNHK 0942
1874-05-15

GIESBEEK / DOESBURG
RNHK 0420A
1929-03-19

GIESBEEK (Gld.)
KNHK 0943
1931-01-23

Het hulppostkantoor te Giesbeek is op 15 maart 1932 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Giesbeek (1)
Mededeelingen No 2391S van 2 maart 1932: Het hulppostkantoor te Giesbeek wordt met ingang
van 16 Maart 1932 vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling zal van het
station ter plaatse uit geschieden.
Het poststation te Giesbeek is op .. 1943 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Giesbeek (2)
GIESBEEK / DOESBURG
RNHK 0420B
1943-10-04
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Het hulppostkantoor te Giesbeek is op .. opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Giesbeek (2)
Met ingang van .. is te Giesbeek een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Doesburg.
Het poststation te Giesbeek is met ingang van 31 mei 1965 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Giesbeek (3)
Met ingang van 1 juni 1965 is te Giesbeek een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Doesburg.

GIESEN c.q. GIESSEN (NB)
Bestelhuis Giesen
Te Giesen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Heusden.

Na opheffing van het bestelhuis te Giesen in 1873 werd geen hulppostkantoor opgericht.

GIESEN-NIEUWKERK c.q. GIESSEN-NIEUWKERK (ZH)
Hulppostkantoor Giessen-Nieuwkerk (1)
Het hulppostkantoor Giessen-Nieuwkerk werd opgericht op 1 december 1861. Het hulppostkantoor
behoorde tot het ressort van het postkantoor Gorinchem.
GIESSEN NIEUWKERK
KNHK 0944
1861-12-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
GIESSEN-NIEUWKERK
KNHK 0945
1867-09-24

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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GIESEN-NIEUWKERK
KNHK 0946
1886-03-15

GIESSEN NIEUWKERK
KNHK 0947
1904-10-03

GIESSEN- NIEUWKERK (Z.H.)
KNHK 0948
1918-10-08

Het hulppostkantoor te Giessen-Nieuwkerk werd opgeheven op 15 september 1924 en omgezet in
een poststation.

Poststation Giessen-Nieuwkerk
Met ingang van 16 september 1924 is te Giessen-Nieuwkerk een poststation gevestigd.
Giessen-Nieuwkerk

52

Het poststation te Giessen-Nieuwkerk is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Giessen-Nieuwkerk (2)
Met ingang van .. is te Giessen-Nieuwkerk een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Neder-Hardinxveld.
GIESSEN-NIEUWKERK / NEDER-HARDINXVELD
RNHK 0421
1929-05-27

Dienstorder No H.26 van 10 januari 1957: Naamswijziging Giessen Nieuwkerk.
De naam van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, het telefoonnet en de telefooncentrale Giessen Nieuwkerk werd gewijzigd in GIESSENBURG.

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Giessen-Nieuwkerk
Met ingang van 16 september 1924 werd het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Giessen-Nieuwkerk
opgeheven.

GIESSENBURG (ZH)
Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Giessenburg
Dienstorder No H.26 van 10 januari 1957: Naamswijziging Giessen Nieuwkerk.
De naam van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, het telefoonnet en de telefooncentrale Giessen Nieuwkerk werd gewijzigd in GIESSENBURG.
GIESSENBURG
KNHK 0949
1957-02-01
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GIESSENBURG / NEDER-HARDINXVELD
RNHK 0422
1957-02-00

GIESSENBURG
KNHK 0950
1969-04-17

GIESSENDAM c.q. GIESENDAM (ZH)
Hulppostkantoor Giessendam
Het hulppostkantoor Giessendam werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Gorinchem.
GIESSENDAM
KNHK 0951
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
GIESSENDAM
KNHK 0952
1868-12-10
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De benaming GIESENDAM werd voorgeschreven vanaf 1 januari 1883.
GIESENDAM
KNHK 0953
1901-02-12

GIESSENDAM

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Mededeelingen No 6865S van 18 juni 1924: Het hulppostkantoor te Giessendam wordt met ingang
van 1 Juli 1924 opgeheven. De postbestelling zal van Neder-Hardinxveld uit geschieden.

GIETEN (DR)
Distributiekantoor Gieten
Te Gieten was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Assen. Het distributiekantoor te Gieten werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Gieten
Het hulppostkantoor Gieten werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Assen.
GIETEN
KNHK 0954
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in rood. Lettertype met schreven.
GIETEN
KNHK 0955
1872-10-24
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
GIETEN (Dr.)
KNHK 0956
1923-02-03

GIETEN / ASSEN
RNHK 0423
1929-04-08

Hulptelegraafkantoor Gieten
KNTF 0040
1910-03-05

GIETERVEEN (DR)
Hulptelegraaf- en telefoonstation Gieterveen
Met ingang van 16 september 1913 is het hulptelegraaf- en telefoonstation Gieterveen gevestigd.
GIETERVEEN
KNTF 0041
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1913-09-15

Het hulptelegraaf- en telefoonstation Gieterveen werd op 16 juni 1923 opgeheven en omgezet in een
telegraaf- en telefoonstation, samen met het poststation.

Hulppostkantoor Gieterveen
Mededeelingen No 1887s van 30 april 1914: Met ingang van 1 Juni 1914 wordt te Gieterveen een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Stadskanaal als hoofdkantoor zal optreden.
Genoemd hulppostkantoor zal aan het station te Gasselternijveen in verbinding staan met de treinen
A en III Stadskanaal-Assen; afstand 25 minuten.
GIETERVEEN
KNHK 0957
1914-06-01

Het hulppostkantoor te Gieterveen werd opgeheven met ingang van 15 juni 1923 en omgezet in een
poststation, samen met het telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Gieterveen
Met ingang van 16 juni 1923 is te Gieterveen een post-, telegraaf- en telefoonstation gevestigd.
GIETERVEEN

Met ingang van 30 juni 1967 is het poststation te Gieterveen opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Gieterveen
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Op 1 juli 1967 is het plattelandspostagentschap Gieterveen gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Stadskanaal.
STADSKANAAL / GIETERVEEN
RNPL 0002
1967-07-01

GIETHOORN (OV)
Hulppostkantoor Giethoorn (1)
Het hulppostkantoor Giethoorn werd opgericht op 1 juli 1874 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Steenwijk.
GIETHOORN
KNHK 0958
1874-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Hulppostkantoor Giethoorn-Noord
GIETHOORN (NOORD)
KNHK 0959
1916-09-26

Mededeelingen No 8976S van 3 augustus 1921: Met ingang van 1 Augustus 1921 is te Giethoorn
(Noord) een hulppostkantoor gevestigd. Het bestaande hulppostkantoor te Giethoorn zal zijn genaamd Giethoorn (Zuid).
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GIETHOORN-NOORD (Ov.)
KNHK 0960
1921-05-28

GIETHOORN-NOORD / STEENWIJK
RNHK 0424
1929-05-17

Poststation Giethoorn-Noord
Met ingang van 16 november 1934 is te Giethoorn-Noord een poststation gevestigd.
Het poststation te Giethoorn-Noord werd op 27 september 1954 opgeheven.

Hulppostkantoor Giethoorn-Zuid
GIETHOORN (ZUID.)
KNHK 0961
1915-02-17

GIETHOORN-ZUID (Ov.)
KNHK 0962
1921-05-28
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GIETHOORN-ZUID / STEENWIJK
RNHK 0425
1929-05-17

Het hulppostkantoor Giethoorn-Zuid is op 27 september 1954 opgeheven en vervangen door een
post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Giethoorn-Zuid
Met ingang van 1 oktober 1954 is te Giethoorn-Zuid een post-, telegraaf- en telefoonstation gevestigd.
Het poststation te Giethoorn-Zuid is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Giethoorn-Zuid
Met ingang van .. is te Giethoorn-Zuid een hulppostkantoor gevestigd.

Hulppostkantoor Giethoorn
Met ingang van 27 september 1954 is het hulppostkantoor Giethoorn gevestigd.
GIETHOORN / STEENWIJK
RNHK 0426
1954-12-02

GIETHOORN
KNHK 0963
1954-12-02
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Hulppostkantoor Giethoorn (3)
Dienstorder No H.210 van 6 april 1971: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het hulppostkantoor, dat thans wordt aangeduid met de benaming 'Giethoorn Zuid',
wordt met ingang van 1 april 1971 gewijzigd in 'Giethoorn'.
GIETHOORN
KNHK 0964
1971-03-26

GIETHOORN Plattelandspostagentschap
Plattelandspostagentschap Giethoorn-Brink
Mededeling No 14 van 6 april 1971: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 april 1971 is het hulppostkantoor met bestelling Giethoorn vervangen door het plattelandspostagentschap Giethoorn-Brink dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Steenwijk.
GIETHOORN- BRINK
DNPL 0095
1971-04-01

GILZE (NB)
Bestelhuis Gilze
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Te Gilze was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Breda. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Gilze
Het hulppostkantoor Gilze werd op 1 juli 1870 opgericht en behoorde tot het ressort van het postkantoor Breda.
GILZE
KNHK 0965
1870-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Dongen:
GILZE

GILZE (N.B.)
KNHK 0966
1920-02-12

GILZE / BREDA
RNHK 0427
1929-03-27
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Mededelingen No 15 van 17 april 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 mei 1973 worden de hulppostkantoren met bestelling te Gilze en Rijen overgebracht van het
ressort van het postkantoor Breda naar het ressort van het postkantoor Tilburg.
GILZE
KNHK 0967
1973-05-09

Station Gilze-Rijen
Met ingang van 15 mei 1869 is te Rijen een bijpostkantoor gevestigd aan het station ter plaatse behorende tot het ressort van het postkantoor Breda.
GILZE-RIJEN
KNBK 0016
1869-05-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

GINNEKEN (NB)
Hulppostkantoor Ginneken
Het hulppostkantoor Ginneken werd opgericht op 1 januari 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Breda.
GINNEKEN
KNHK 0968
1851-01-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
GINNEKEN
KNHK 0969
1872-12-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Ginneken werd op 30 juni 1874 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Ginneken
Met ingang van 1 juli 1874 is te Ginneken een postkantoor gevestigd.
GINNEKEN
KNPK 0160
1897-01-23

Het telegraafkantoor te Ginneken werd opgericht op 1 september 1906.

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

Mededeelingen No 2365S van 6 maart 1929: Het Post- en Telegraafkantoor te Ginneken wordt met
ingang van 16 Maart 1929 vervangen door een wijkpost-, telegraaf- en telefoonkantoor, dat voor den
postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Breda, hetwelk mede zal optreden als hoofdkantoor voor de hulpkantoren Bavel, Chaam en Ulvenhout.
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