GLANERBRUG (OV)
Hulppostkantoor Glanerbrug
Het hulppostkantoor Glanerbrug werd opgericht op 1 februari 1901 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Enschede.
GLANERBRUG
KNHK 0970
1901-02-01

GLANERBRUG (Ov.)
KNHK 0971
1917-08-01

GLANERBRUG / ENSCHEDE
RNHK 0428
1929-05-06

Dienstorder No H.551 van 29 november 1977: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting wordt met ingang van 1 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hulppostkantoor
Glanerbrug
Enschede-Gronausestraat

GLIMMEN (GR)
Hulppostkantoor Glimmen
Mededeelingen No 2810s van 14 mei 1915: Met ingang van 1 Juni 1915 wordt te Glimmen een hulppostkantoor gevestigd, hetwelk zal ressorteeren onder het postkantoor te Groningen.
GLIMMEN (Gn.)

1

KNHK 0972
1915-06-01

GLIMMEN / GRONINGEN
RNHK 0429
1929-04-08

GLIMMEN / HAREN (Gn.)
RNHK 0430
1964-02-10

GODLINZE (GR)
Hulppostkantoor Godlinze
Het hulppostkantoor Godlinze werd op 1 juli 1874 opgericht en behoorde tot het ressort van het postkantoor Appingadam (Appingedam).
GODLINZE
KNHK 0973
1874-07-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
GODLINZE

Mededeelingen No 8655S van 8 augustus 1923: Met ingang van 16 Augustus 1923 wordt het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Godlinze opgeheven. De postbestelling aldaar, zal van ’t Zandt
uit plaats vinden.

Poststation Godlinze
Met ingang van 16 augustus 1923 is te Godlinze een poststation gevestigd.
GODLINZE

Het poststation te Godlinze werd opgeheven op 14 november 1966.

GOEDEREEDE c.q. GOEDEREDE (ZL)
Distributiekantoor Goedereede
Te Goedereede was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Dirksland.

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

Hulppostkantoor Goedereede (1)
Het hulppostkantoor Goedereede werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Dirksland.
GOEDEREEDE
KNHK 0974
1850-09-01
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Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
GOEDEREEDE
KNHK 0975
1871-11-27

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het telegraafkantoor te Goedereede werd opgericht op 1 maart 1872.
Op 31 oktober 1900 is het hulppostkantoor te Goedereede opgeheven en vervangen door een posten telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Goedereede
Dienstorder No 205 P – 373 T van 8 november 1900: Het hulppostkantoor der posterijen te Goedereede is, te rekenen van 1 November jl., opgeheven en vervangen door een postkantoor, in vereeniging met het ter plaatse gevestigde telegraafkantoor.
GOEDEREEDE
KNPK 0161
1900-11-01

Op 30 juni 1922 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Goedereede opgeheven en vervangen
door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

4

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Goedereede (2)
Mededeelingen No 5203S van 14 juni 1922: Met ingang van 1 Juli 1922 wordt, met opheffing van
het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Goedereede, aldaar een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, waarvoor het kantoor Middelharnis als hoofdkantoor wordt aangewezen.
GOEDEREEDE / MIDDELHARNIS
RNHK 0431
1929-05-27

Op 31 augustus 1938 is het hulppostkantoor te Goedereede opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Goedereede (1)
Met ingang van 1 september 1938 is te Goedereede een poststation gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Middelharnis.
Het poststation te Goedereede is op 31 juli 1946 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Goedereede (3)
Met ingang van 1 augustus 1946 is te Goedereede een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Middelharnis.
GOEDEREEDE- / MIDDELHARNIS
RNHK 0432
1946-07-27

Op 30 april 1959 is het hulppostkantoor te Goedereede opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Goedereede (2)
Met ingang van 1 mei 1959 is te Goedereede een poststation gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Middelharnis.
Het poststation te Goedereede is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Goedereede (4)
5

Met ingang van .. is te Goedereede een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Middelharnis.
Op 30 november 1973 is het hulppostkantoor te Goedereede opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Goedereede
Mededelingen No 49 van 11 december 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 3 december 1973 is het hulppostkantoor zonder bestelling Goedereede vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Middelharnis.
GOEDEREEDE
KNPL 0096
1973-12-13

Op 30 juni 1977 is het plattelandspostagentschap te Goedereede opgeheven en wordt vanaf die datum zitting gehouden.

Zitting houden te Goedereede
Mededelingen No 32 van 9 augustus 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 1 juli 1977 is het plattelandspostagentschap te Goedereede opgeheven en daarvoor
in de plaats wordt t.r.v. genoemde datum te Goedereede zitting gehouden.

GOES c.q. TERGOES (ZL)
Postkantoor Goes
Te Goes werd in 1803 een postkantoor gevestigd.

Het postkantoor te Goes werd hoofdkantoor in 1807.

Telegraafkantoor Goes
Het telegraafkantoor te Goes werd opgericht op 20 december 1855.

Postkantoor Goes
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GOES
KNPK 0162
1873-12-30

Telegraafkantoor Goes
GOES
KNTF 0000
1908-08-24

Het telegraafkantoor te Goes werd op 31 juli 1924 opgeheven en verenigd met het postkantoor te Goes.

Post- en telegraafkantoor Goes
Op 1 augustus 1924 is het telegraafkantoor verenigd met het postkantoor.
GOES

7

GOES

Bijpostkantoor en postagentschappen

GOES

Beukenhof

Dienstorder No H.627 van 30 november 1971: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming 'GoesBeukenstraat', is te rekenen van 15 november j.l. gewijzigd in 'Goes-Beukenhof'.
GOES / BEUKENHOF
DNPA 0476
1971-11-15

Het stempel werd besteld op 8 september 1971 en verstrekt op 23 september 1971.

GOES

Beukenstraat

Met ingang van 24 juni 1970 werd het stadspostagentschap Goes-Beukenstraat gevestigd.
GOES- BEUKENSTRAAT
DNPA 0477
1970-06-24

Dienstorder No H.627 van 30 november 1971: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming 'GoesBeukenstraat', is te rekenen van 15 november j.l. gewijzigd in 'Goes-Beukenhof'.

GOES

De Spinne

Mededelingen No 20 van 17 mei 1977: Kantoren, Vestiging enz.
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Op 16 mei 1977 is het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Goes-Thorbeckelaan opgeheven onder
gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap Goes-De Spinne, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Goes.
GOES- DE SPINNE
DNPA 0478
1977-06-03

Het stempel werd besteld op 4 mei 1977 en verstrekt op 3 juni 1977.

GOES

Thorbeckelaan

Met ingang van 1 september 1972 is het stadspostagentschap Goes-Thorbeckelaan gevestigd.
GOES- THORBECKELAAN
DNPA 0479
1972-09-01

Met ingang van 31 december 1975 is het postagentschap Goes-Thorbeckelaan opgeheven en vervangen door een tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven loket.

Tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Goes-Thorbeckelaan
Mededelingen No 2 van 13 januari 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 januari 1976 is het stadspostagentschap Goes-Thorbeckelaan opgeheven onder vestiging van
het tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Goes-Thorbeckelaan op 8 januari 1976. Het tijdelijk
bijpostkantoor vooruitgeschoven loket ressorteert voor de postdienst onder het postkantoor Goes.
Mededelingen No 20 van 17 mei 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 16 mei 1977 is het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Goes-Thorbeckelaan opgeheven onder
gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap Goes-De Spinne, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Goes.

GOES

Zuid

Met ingang van .. 1969 is het postagentschap Goes-Zuid gevestigd.
GOES- ZUID
DNPA 0480
1969-12-08
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Op 24 juni 1970 is de benaming van het postagentschap Goes-Zuid gewijzigd in Goes-Beukenstraat.

GOIDSCHALXOORD c.g. GOIDSCHALKOORD (ZH)
Hulppostkantoor Goidschalkoord
Het hulppostkantoor Goidschalkoord werd opgericht op 1 juni 1872 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Rotterdam.
GOIDSCHALKOORD
KNHK 0976
1872-06-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming GOIDSCHALXOORD werd vanaf 1 januari 1883 voorgeschreven.
GOIDSCHALXOORD
KNHK 0977
1901-09-18

Het hulppostkantoor werd opgeheven in 1908.

GOIRLE c.q. GOORLE (NB)
Bestelhuis Goirle
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Te Goirle was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Tilburg.

Het bestelhuis te Goirle werd op 31 december 1867 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Goirle (1)
Het hulppostkantoor Goirle, opgericht op 1 januari 1868, behoorde tot het ressort van het postkantoor
Tilburg.
GOIRLE
KNHK 0978
1868-01-01

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in blauw, rood en zwart.
Vanaf 1 januari 1883 werd de benaming GOORLE voorgeschreven.
GOORLE
KNHK 0979
1894-10-29

In november 1901 werd de benaming GOORLE weer teruggebracht tot GOIRLE.
GOIRLE
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Op 1 november 1917 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Goirle opgeheven en vervangen
door een post- telegraaf en telefoonkantoor.

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Goirle
Mededeelingen No 7343s van 17 oktober 1917: Met ingang van 1 November a.s. wordt te Goirle,
onder opheffing van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
Mededeelingen No 7493s van 24 oktober 1917: Onder het postkantoor te Goirle (zie Med.
XLVII/1917) zullen ressorteeren de hulppostkantoren Hilvarenbeek en Diessen.
Het kantoornaamstempel, verstrekt in februari 1911 aan het hulppostkantoor, werd door het postkantoor verder in gebruik genomen.
GOIRLE
KNPK 0163
1917-11-12

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

Bijpostkantoor Goirle
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 Goirle is op 15 mei 1933 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Goirle (2)
Met ingang van 16 mei 1933 is te Goirle een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Tilburg.
GOIRLE / TILBURG
RNHK 0433
1933-06-18
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Het hulppostkantoor te Goirle is op 31 januari 1979 opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor
met bestelling.

GOOR (OV)
Distributiekantoor Goor
Te Goor was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Zwolle.

Het distributiekantoor te Goor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Goor
Met ingang van 1 september 1850 is te Goor een postkantoor gevestigd.

5-4-1871
GOOR
KNPK 0164
1892-04-04

De afdruk van het naamstempel van juni 1924 was zo slecht dat deze in het stempelboek met de pen is
bijgewerkt.

GORINCHEM (ZH)
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Postkantoor Gorinchem
Te Gorinchem bestond reeds een postkantoor vóór 1747.

Het postkantoor te Gorinchem werd hoofdkantoor in 1803.
Verder was in 1810 een paardenpoststation ingericht.

Het telegraafkantoor te Gorinchem werd opgericht op 10 februari 1855.
GORINCHEM
KNPK 0165
1884-12-30

Post- en telegraafkantoor Gorinchem
Met ingang van 1894 is te Gorinchem een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het
postkantoor en telegraafkantoor ter plaatse.
GORINCHEM
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GORINCHEM
KNPK 0166
1958-00-00

GORINCHEM

Postagentschappen

GORINCHEM

Arkelse Onderweg

Met ingang van 6 maart 1972 is het stadspostagentschap Gorinchem-Arkelse Onderweg gevestigd.
GORINCHEM- ARKELSE ONDERWEG
DNPA 0481
1972-03-06

Mededelingen No 39 van 2 oktober 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 3 september 1973 werd het stadspostagentschap Gorinchem-Arkelse Onderweg opgeheven.

GORINCHEM

Koningin Wilhelminalaan; voorheen Willem van Arkellaan

Met ingang van 8 december 1958 is het postagentschap Gorinchem-Willem van Arkellaan vervangen door het postagentschap Gorinchem-Koningin Wilhelminalaan.
GORINCHEM / Koningin Wilhelminalaan
DNPA 0482
1958-12-08

15

GORINCHEM

Twijnderstraat

Het postagentschap Gorinchem-Twijnderstraat werd gevestigd op 12 april 1965.
GORINCHEM / TWIJNDERSTRAAT
DNPA 0483
1965-04-12

GORINCHEM

Van Hoornestraat

Mededelingen No 17 van 27 april 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 12 april 1976 is het stadspostagentschap Gorinchem-Van Hoornestraat gevestigd, dat voor de
postdienst ressorteert onder het postkantoor Gorinchem.
GORINCHEM- VAN HOORNESTRAAT
DNPA 0484
1976-05-06

GORINCHEM

Willem van Arkellaan

Het postagentschap Gorinchem-Willem van Arkellaan werd gevestigd op 1 januari 1957.
GORINCHEM / WILLEM V. ARKELLAAN
DNPA 0485
1957-01-01
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Met ingang van 8 december 1958 is het postagentschap Gorinchem-Willem van Arkellaan vervangen door het postagentschap Gorinchem-Koningin Wilhelminalaan.

GORREDIJK (FR)
Distributiekantoor Gorredijk
Te Gorredijk was vanaf 1834 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Heerenveen.

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

Hulppostkantoor Gorredyk (1)
Het hulppostkantoor Gorredyk werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor Gorredyk
behoorde tot het ressort van het postkantoor Heerenveen.
GORREDYK
KNHK 0980
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
GORREDIJK
KNHK 0981
1866-08-08

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
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Op 1 oktober 1869 werd te Gorredijk een hulptelegraafkantoor opgericht.

Hulppost- en telegraafkantoor Gorredijk
Met ingang van 1 oktober 1869 is te Gorredijk een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd.
GORREDIJK

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
Het hulppost- en telegraafkantoor te Gorredijk is op 14 augustus 1876 opgeheven en vervangen door
een postkantoor.

Post- en telegraafkantoor Gorredijk
Met ingang van 15 augustus 1876 is te Gorredijk een post- en telegraafkantoor gevestigd.
GORREDIJK
KNPK 0167
1903-05-12

Op 30 april 1937 is het postkantoor te Gorredijk opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Gorredijk (2)
Met ingang van 1 mei 1937 is te Gorredijk een hulppostkantoor gevestigd.

GORSSEL c.q. GORSEL (GD)
Hulppostkantoor Gorssel
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Het hulppostkantoor Gorssel werd opgericht op 1 april 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Zutphen.
Tussen 1858 en 1880 komen afdrukken van het stempel HULPKANTOOR GORSSEL voor als aankomststempel te Gorssel.

Waarschijnlijk werd dit stempel gebruikt voor stempeling van de correspondentie die werd gelicht uit
de brievenbus te Eefde. Te Eefde was vanaf 1865 een brievenbus geplaatst.
GORSSEL
KNHK 0982
1851-04-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
GORSSEL
KNHK 0983
1878-05-18

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
De benaming GORSEL werd voorgeschreven vanaf 1 januari 1883. Dit stempel is vanaf 1901 weer
gebruikt.
GORSEL
KNHK 0984
1900-10-06

Vanaf november 1901 werd benaming GORSSEL weer van kracht.
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GORSSEL (Gld.)
KNHK 0985
1917-02-07

GORSSEL / ZUTPHEN
RNHK 0434
1929-05-06

Met ingang van 1 maart 1979 is het hulppostkantoor te Gorssel vervangen door een bijpostkantoor
met bestelling.
GORSSEL
KNBK 0017
1979-03-05

GOUDA (ZH)
Postkantoor Gouda
Te Gouda bestond reeds een postkantoor vóór 1747.
Het werd hoofdkantoor in 1803.

Tevens was in 1810 een paardenpoststation ingericht.
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Op 21 februari 1869 werd het telegraafkantoor te Gouda opgericht.
GOUDA
KNPK 0168
1880-07-14

Post- en telegraafkantoor Gouda
Met ingang van 1 november 1897 is te Gouda een post- en telegraafkantoor gevestigd.
GOUDA

GOUDA / RESSORT
DNAD 0021
1948-10-14

Het dubbele naamstempel GOUDA-RESSORT werd gebruikt op de afdeling Boekhouding van het
postkantoor Gouda. Met het stempel werden de stukken gewaarmerkt afkomstig van de ressortkantoren.

GOUDA

Bijpostkantoren en postagentschappen

GOUDA

Bernadottelaan
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Op 1 januari 1961 is het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Gouda-Bernadottelaan gevestigd.
GOUDA / BERNADOTTELAAN
DNBK 0167
1960-11-25

Met ingang van 2 januari 1973 is het stadspostagentschap Gouda-Dunantsingel gevestigd onder gelijktijdige opheffing van het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Gouda-Bernadottelaan.

GOUDA

De Rijkestraat

Dienstorder No H.103 van 4 maart 1975: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming GoudaDunantsingel, is te rekenen van 2 september 1974 gewijzigd in Gouda-De Rijkestraat.
GOUDA-DE RIJKESTRAAT
DNPA 0486
1974-09-02

GOUDA

Dunantsingel

Met ingang van 2 januari 1973 is het stadspostagentschap Gouda-Dunantsingel gevestigd onder
gelijktijdige opheffing van het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Gouda-Bernadottelaan.
GOUDA- DUNANTSINGEL
DNPA 0487
1973-01-07

Dienstorder No H.103 van 4 maart 1975: Wijziging benaming postinrichting.
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De benaming van het stadspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming GoudaDunantsingel, is te rekenen van 2 september 1974 gewijzigd in Gouda-De Rijkestraat.

GOUDA

Graaf Florisweg

Het postagentschap Gouda-Graaf Florisweg werd gevestigd op 1 oktober 1940.
GOUDA- / GRAAF FLORISWEG
DNPA 0488
1940-10-01

GOUDA

Heesterlaan

Met ingang van 1 augustus 1972 is het stadspostagentschap Gouda-Heesterlaan gevestigd.
GOUDA- HEESTERLAAN
DNPA 0489
1972-08-01

Mededelingen No 10 van 7 maart 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 24 februari 1978 is het stadspostagentschap Gouda-Heesterlaan opgeheven.

GOUDA

Jan van Beaumontstraat

Met ingang van 1 januari 1961 is het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Gouda-Jan van Beaumontstraat gevestigd.
GOUDA / JAN VAN BEAUMONTSTRAAT
DNBK 0168
1960-11-25

Mededelingen No 46 van 16 november 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 15 november 1971 is het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Gouda-Jan van Beaumontstraat
vervangen door een stadspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor
Gouda.
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GOUDA

Prins Hendrikstraat

Op 16 augustus 1940 werd het postagentschap Gouda-Prins Hendrikstraat gevestigd.
GOUDA- / PRINS HENDRIKSTRAAT
DNPA 0490
1940-08-16

Het postagentschap werd opgeheven op 1 januari 1970.

GOUDA

Ruigenburg

Dienstorder No H.527 van 15 november 1977: H.527. Wijziging benaming postinrichtingen.
Op 16 november 1977 wordt de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
stadspostagentschap
Gouda-Winkelcentrum De Burcht
Gouda-Ruigenburg
GOUDA- RUIGENBURG
DNPA 0491
1977-11-16

GOUDA

Tollensstraat

Met ingang van 1 juni 1970 is het stadspostagentschap Gouda-Tollensstraat gevestigd.
GOUDA- TOLLENSSTRAAT
DNPA 0492
1970-06-01

GOUDA

Wachtelstraat

Op 1 januari 1970 is het postagentschap Gouda-Wachtelstraat gevestigd.
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GOUDA- WACHTELSTRAAT
DNPA 0493
1970-01-01

GOUDA

Willem en Marialaan

Mededelingen No 42 van 19 oktober 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 4 oktober 1971 is het stadspostagentschap Gouda-Willem en Marialaan gevestigd, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Gouda.
GOUDA- WILLEM EN MARIALAAN
DNPA 0494
1971-10-04

GOUDA

Winkelcentrum De Burcht

Mededelingen No 42 van 22 oktober 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 13 november 1974 wordt het stadspostagentschap Gouda-Winkelcentrum De Burcht gevestigd,
dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Gouda.
Mededelingen No 43 van 29 oktober 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Het stadspostagentschap Gouda-Winkelcentrum De Burcht wordt niet op 13 november 1974 gevestigd, maar op 19 november 1974.
GOUDA- WINKELCENTRUM DE BURCHT
DNPA 0495
1974-11-19
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Dienstorder No H.527 van 15 november 1977: H.527. Wijziging benaming postinrichtingen.
Op 16 november 1977 wordt de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
stadspostagentschap
Gouda-Winkelcentrum De Burcht
Gouda-Ruigenburg

GOUDERAK (ZH)
Bestelhuis Gouderak
Te Gouderak was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Gouda. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Achterbroek. Het
bestelhuis werd op 31 juli 1866 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Gouderak (1)
Het hulppostkantoor Gouderak werd opgericht op 1 augustus 1866 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Gouda.
GOUDERAK
KNHK 0986
1866-08-04

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 januari 1938 is het hulppostkantoor te Gouderak opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Gouderak (1)
Met ingang van 1 februari 1938 is te Gouderak een poststation gevestigd.
Het poststation te Gouderak is op .. 1945 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Gouderak (2)
Op .. 1945 is te Gouderak een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Gouda.
GOUDERAK / GOUDA
RNHK 0435
1945-07-19

Het hulppostkantoor te Gouderak is op 31 december 1954 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Gouderak (2)
Op 1 januari 1955 is te Gouderak een poststation gevestigd.

GOUDRIAAN (ZH)
Hulppostkantoor Goudriaan (1)
Het hulppostkantoor Goudriaan werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Schoonhoven.
GOUDRIAAN
KNHK 0987
1851-07-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
GOUDRIAAN
KNHK 0988A
1866-08-08

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Goudriaan werd opgeheven op 30 april 1881.

Hulppostkantoor Goudriaan (2)
Het hulppostkantoor Goudriaan werd opnieuw opgericht op 1 juli 1887 en behoorde tot het ressort
van het postkantoor Dordrecht.
GOUDRIAAN
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KNHK 0988B
1887-07-01

Op 31 maart 1930 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Goudriaan opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Goudriaan
Mededeelingen No 3735S van 26 maart 1930: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Goudriaan wordt met ingang van 1 April 1930 vervangen door een poststation.
Het poststation te Goudriaan is op .. 1947 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Goudriaan (3)
Met ingang van .. 1947 is te Goudriaan een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Schoonhoven.
GOUDRIAAN- / SCHOONHOVEN
RNHK 0436
1947-07-07

Het hulppostkantoor te Goudriaan is op 1 juni 1955 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Schoonhoven naar het ressort van het postkantoor Rotterdam.
GOUDRIAAN / ROTTERDAM
RNHK 0437
1955-05-28

Op 31 augustus 1957 is het hulppostkantoor te Goudriaan opgeheven en vervangen door een poststation.
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GOUDSWAARD (ZH)
Distributiekantoor De Korendyk
Te De Korendyk was vanaf 1831 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Rotterdam. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Korendyk
Het hulppostkantoor Korendyk (later Goudswaard) werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Oud-Beijerland.
KORENDYK
KNHK 0989
1850-09-01
X
Lettertype met schreven.

Hulppostkantoor Goudswaard (1)
De benaming van het hulppostkantoor te Korendijk is met ingang van 1 oktober 1868 gewijzigd in
Goudswaard.
GOUDSWAARD
KNHK 0990
1868-10-01

GOUDSWAARD (Z.H.)
KNHK 0991
1924-05-03
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GOUDSWAARD / OUD-BEIJERLAND
RNHK 0438
1929-05-27

Op 31 oktober 1932 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Goudswaard opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Goudswaard
Mededeelingen No 12139S van 19 oktober 1932: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Goudswaard wordt met ingang van 1 November 1932 vervangen door een poststation, een telegraafstation en een telefoonstation. De postbestelling zal van het station ter plaatse uit geschieden.
Het poststation te Goudswaard is op .. 1947 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Goudswaard (2)
Met ingang van .. 1947 is te Goudswaard een hulppostkantoor gevestigd behorende to het ressort
van het postkantoor Oud-Beijerland.
GOUDSWAARD- / OUD-BEIJERLAND
RNHK 0439
1947-02-11

GRAAUW (ZL)
Bestelhuis Graauw
Te Graauw was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Hulst. Het bestelhuis werd op 30 juni 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Graauw
Het hulppostkantoor Graauw werd opgericht op 1 juli 1869. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Hulst.
GRAAUW
KNHK 0992
1869-07-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 30 november 1937 is het hulppostkantoor te Graauw opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Graauw
Met ingang van 1 december 1937 is het poststation Graauw gevestigd.

Hulppostkantoor Graauw
GRAAUW- / HULST
RNHK 0440
1947-07-07

Mededelingen No 32 van 8 augustus 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 augustus 1978 werd het hulppostkantoor zonder bestelling te Graauw (Zld) opgeheven.

GRAFHORST (OV)
Bestelhuis Grafhorst
Te Grafhorst was vanaf 1857 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Kampen. Na opheffing van het bestelhuis in 1870 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Grafhorst
Mededeelingen No 8253S van 17 september 1919: Met ingang van 1 November 1919, wordt een
hulppostkantoor gevestigd te Grafhorst, waarvoor het postkantoor te Kampen als hoofdkantoor zal
optreden.
GRAFHORST (Ov.)
KNHK 0993
1919-11-01
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Op 31 maart 1924 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Grafhorst opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Grafhorst
Mededeelingen No 3318S van 26 maart 1924: Met ingang van 1 April 1924 wordt het hulppost-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Grafhorst vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en
telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling aldaar zal van Kampen uit geschieden.
Mededeling No 44 van 31 oktober 1963: Kantoren. Vestiging enz.,
Te rekenen van 17 oktober 1963 is het station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst Grafhorst
vervangen door het postagentschap Kampen-IJsselmuiden, dat ressorteert onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Kampen.

GRAFT (NH)
Bestelhuis Graft
Te Graft was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Alkmaar. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

GRAMSBERGEN (OV)
Hulppostkantoor Gramsbergen
Het hulppostkantoor Gramsbergen werd opgericht op 1 januari 1853. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Coevorden.
GRAMSBERGEN
KNHK 0994
1853-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
GRAMSBERGEN
KNHK 0995
1873-12-30
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
GRAMSBERGEN / COEVORDEN
RNHK 0441
1929-05-06

GRAMSBERGEN (Ov.)
KNHK 0996
1948-12-01

GRATHEM (LB)
Hulppostkantoor Grathem (1)
Op 16 maart 1909 werd het hulppostkantoor Grathem gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Roermond.
GRATHEM
KNHK 0997
1909-03-16
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Het hulppostkantoor te Grathem is op 31 mei 1929 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Grathem
Mededeelingen No 5509S van 29 mei 1929: Het hulppostkantoor te Grathem wordt met ingang van
1 Juni 1929 vervangen door een poststation. De postbestelling zal van uit het station ter plaatse geschieden.
Het poststation te Grathem is op .. 1944 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Grathem (2)
Met ingang van .. 1944 is te Grathem een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Roermond.
GRATHEM / ROERMOND
RNHK 0442
1944-05-24

Het hulppostkantoor te Grathem is op 31 oktober 1973 opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Grathem
Mededelingen No 40 van 9 oktober 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1973 wordt het hulppostkantoor te Grathem vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Roermond.
GRATHEM
KNPL 0097
1973-11-01
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GRAVE (NB)
Postkantoor Grave
Te Grave was in 1807 een onderkantoor van Nijmegen gevestigd.
Tevens was vanaf 1810 een paardenpoststation ingericht.
In 1812 werd het postkantoor Grave opgericht.
Het telegraafkantoor te Grave werd op 1 november 1868 opgericht.
GRAVE
KNPK 0169
1879-01-11

Post- en telegraafkantoor Grave
Met ingang van 1886 is te Grave een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het
postkantoor en telegraafkantoor ter plaatse.
GRAVE

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

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Grave
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.
GRAVE / NIJMEGEN
RNHK 0443
1932-12-09
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GRAVE (N.B.)
KNHK 0998
1947-09-03

Mededelingen No 39 van 1 oktober 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1974 gaat het hulppostkantoor met bestelling te Grave 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.
GRAVE
KNHK 0999
1974-09-25

Op 31 januari 1979 is het hulppostkantoor te Grave opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Grave
Met ingang van 1 februari 1979 is te Grave een bijpostkantoor met bestelling gevestigd.

’s-GRAVELAND (NH)
Distributiekantoor ’s-Graveland
Te ’s-Graveland was vanaf 1849 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Amsterdam.
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Het distributiekantoor te ’s-Graveland werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor ’s-Graveland (1)
Het hulppostkantoor ’s-Graveland werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Hilversum.
’sGRAVELAND
KNHK 1000
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
’sGRAVELAND
KNHK 1001
1866-08-08

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Op 31 maart 1891 is het hulppostkantoor te ’s-Graveland opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor ’s-Graveland
Met ingang van 1 april 1891 is te ’s-Graveland een post- en telegraafkantoor gevestigd.
’sGRAVELAND
KNPK 0170
1891-04-01

Dienstorder No 3304 E van 27 maart 1894: Het telefoonkantoor te ’s Graveland wordt met 1 April
a.s. vervangen door een telegraafkantoor in vereeniging met het postkantoor.
’sGRAVELAND
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Op 31 december 1922 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te ’s-Graveland opgeheven en vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor ’s-Graveland (2)
Mededeelingen No 11853S van 20 december 1922: Ingaande 1 Januari 1923 wordt te ’s Graveland, met opheffing van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor gevestigd. Het nieuwe hulppostkantoor zal voor den telegraaf- en telefoondienst ressorteeren onder het telegraafkantoor te Hilversum, terwijl voor den postdienst het postkantoor te Hilversum zal optreden als hoofdkantoor van ’s Graveland en de thans tot het ressort van dit kantoor
behoorende hulppostkantoren Ankeveen en Kortenhoef.
’sGRAVELAND / HILVERSUM
RNHK 0444
1929-05-22

’sGRAVELAND (N.H.)
KNHK 1002
1930-07-08

’S-GRAVENDEEL

(ZH)

Hulppostkantoor ’s-Gravendeel
Het hulppostkantoor ’s-Gravendeel werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Dordrecht.
’sGRAVENDEEL
KNHK 1003
1851-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
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’sGRAVENDEEL
KNHK 1004
1872-11-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

’sGRAVENDEEL
KNHK 1004K
1…

Het is niet bekend wanneer dit stempel met grote S is aangeleverd. De apostrophe heeft er ongetwijfeld
wel voorgezeten.
’sGRAVENDEEL (Z.H.)
KNHK 1005
1925-02-14

’sGRAVENDEEL / DORDRECHT
RNHK 0445
1929-05-27
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Mededelingen No 43 van 30 oktober 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1973 worden de hulppostkantoren te ’s-Gravendeel en te Mookhoek overgebracht van
het ressort van het postkantoor Dordrecht naar het ressort van het postkantoor Oud-Beijerland.
’s-GRAVENDEEL
KNHK 1006
1973-10-25

’S-GRAVENHAGE

zie apart hoofdstuk

’S-GRAVENMOER

c.q. ’S-GRAVEMOER (NB)

Bestelhuis ’s-Gravenmoer
Te ’s-Gravemoer was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Oosterhout. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor ’s-Gravemoer (1)
Het hulppostkantoor ’s-Gravemoer werd opgericht op 1 juli 1870 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Oosterhout.
’sGRAVEMOER
KNHK 1007
1870-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
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Later Dongen:
’sGRAVEMOER

De benaming ’s-GRAVENMOER werd in 1903 voorgeschreven.
’sGRAVENMOER
KNHK 1008
1912-06-14

’sGRAVENMOER / WAALWIJK
RNHK 0446
1929-05-02

Met ingang van 28 februari 1939 werd het hulppostkantoor te ’s-Gravenmoer opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation ’s-Gravenmoer
Op 1 maart 1939 is te ’s-Gravenmoer een poststation gevestigd.
Het poststation te ’s-Gravenmoer is op .. 1947 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor ’s-Gravenmoer (2)
Met ingang van .. 1947 is te ’s-Gravenmoer een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Waalwijk.
’sGRAVENMOER- / WAALWIJK
RNHK 0447
1947-06-13
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Op 1 januari 1967 is het hulppostkantoor te ’s-Gravenmoer overgebracht van het ressort van het
postkantoor Waalwijk naar het ressort van het postkantoor Dongen.
’s-GRAVENMOER / DONGEN
RNHK 0448
1967-01-01

’S-GRAVENPOLDER

(ZL)

Bestelhuis ’s-Gravenpolder
Te ’s-Gravenpolder was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Goes. Het bestelhuis werd op 31 december 1856 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor ’s-Gravenpolder (1)
Het hulppostkantoor ’s-Gravenpolder werd opgericht op 1 januari 1857. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Goes.
’sGRAVENPOLDER
KNHK 1009
1857-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
’sGRAVENPOLDER
KNHK 1010
1873-09-08

42

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.

’sGRAVENPOLDER
KNHK 1010K
19..

’sGRAVENPOLDER / GOES
RNHK 0449A
1929-05-23

Het hulppostkantoor te ’s-Gravenpolder is op .. 1933 opgeheven en vervangen door een poststation.
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Poststation ’s-Gravenpolder (1)
Met ingang van .. 1933 is te ’s-Gravenpolder een poststation gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Goes.
Het poststation te ’s-Gravenpolder is op 31 juli 1944 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor ’s-Gravenpolder (2)
Met ingang van 1 augustus 1944 is te ’s-Gravenpolder een hulppostkantoor gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Goes.
’s-GRAVENPOLDER / GOES
RNHK 0449B
1944-07-31

Op 31 januari 1962 is het hulppostkantoor te ’s-Gravenpolder opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation ’s-Gravenpolder (2)
Met ingang van 1 februari 1962 is het poststation ’s-Gravenpolder gevestigd.

Hulptelegraafkantoor ’s-Gravenpolder
’s-Gravenpolder.
KNTF 0045
18..

’S-GRAVENZANDE

c.q. ’S-GRAVESANDE (ZH)

Hulppostkantoor ’s-Gravesande
Het hulppostkantoor ’s-Gravesande werd opgericht op 16 maart 1851. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor ’s-Gravenhage.
’sGRAVESANDE
KNHK 1011
1851-03-16
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Lettertype met schreven.
Op 2 juli 1869 is het telegraafkantoor te ’s-Gravesande gevestigd.
’sGRAVESANDE
KNHK 1012
1873-07-16

Post- en telegraafkantoor ’s-Gravenzande
Met ingang van 10 januari 1878 is te ’s-Gravenzande een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het postkantoor en telegraafkantoor ter plaatse.
’sGRAVENZANDE
KNPK 0172
1902-11-03

’sGRAVENZANDE
KNPK 0173
1914-06-24
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’sGRAVENZANDE
KNPK 0174
1928-10-24

Rubber naamstempel, waarschijnlijk ter plaatse besteld bij kantoorboekhandel.

Plattelandspostagentschap ’s-Gravenzande-Heenweg
Dienstorder No H.411 van 14 augustus 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het plattelandspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming Heenweg, is
te rekenen van 1 augustus j.l. gewijzigd in ’s-Gravenzande-Heenweg.
’s-GRAVENZANDE- HEENWEG
DNPL 0042
1973-08-01
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Op 13 januari 1974 is het plattelandspostagentschap ’s-Gravenzande-Heenweg opgeheven en wordt
in plaats daarvan zitting gehouden.

Zitting houden te ’s-Gravenzande-Heenweg
Mededeling No 22 van 3 juni 1975: kantoren, Vestiging enz.
Sinds 14 januari 1974 is het plattelandspostagentschap ’s-Gravenzande-Heenweg opgeheven en
wordt in plaats daarvan te ’s-Gravenzande-Heenweg van 10.00-12.30 uur zitting gehouden.

GREUP (ZH)
Bestelhuis Greup
Te Greup (of Group) was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Oud-Beijerland. Het bestelhuis werd in 1866 opgeheven en niet vervangen
door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Greup
GREUP
KNHK 1013
1968-06-14

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

’S-GREVELDUIN-CAPELLE

(NB)

Distributiekantoor ’sGrevelduin Kapel en Vrijhoeve
Te ’sGrevelduin Kapel en Vrijhoeve was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot
het postale gebied van het postkantoor ’s-Hertogenbosch. Het distributiekantoor te ’sGrevelduin Kapel
en Vrijhoeve werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor ’s-Grevelduin-Kapel
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Het hulppostkantoor ’s-Grevelduin-Kapel werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor
behoorde tot het ressort van het postkantoor Waalwijk.
’sGREVELDUIN-KAPEL
KNHK 1014
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood. Lettertype met schreven.
’SGREV:-CAPELLE

KNHK 1015
1875-07-13

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
’sGREVELDUIN- / CAPELLE
KNHK 1016
1912-08-30

’sGREVELDUIN-CAPELLE / WAALWIJK
RNHK 0450
1947-10-08

Dienstorder No H.141 van 5 maart 1970: Wijziging benaming postinrichtingen.
Op 1 maart 1970 wordt de benaming van de in de gemeente Sprang-Capelle gevestigde hulppostkantoren, te weten de hulppostkantoren CapelIe (Nb), 's-Grevelduin-Capelle en Sprang, gewijzigd in resp.
Sprang-Capelle, Sprang-Capelle-Schoolstraat en Sprang-Capelle-Van der Duinstraat.
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GREVENBICHT (LB)
Hulppostkantoor Grevenbicht
Met ingang van 1 mei 1903 is te Grevenbicht een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Sittard.
GREVENBICHT
KNHK 1017
1903-05-01

GREVENBICHT / SITTARD
RNHK 0451
1929-05-24

GREVENBICHT
KNHK 1018
1960-00-00

GRIENDTSVEEN (LB)
Hulppostkantoor Griendtsveen
Het hulppostkantoor Griendtsveen werd opgericht op 1 december 1900 en behoorde tot het ressort
van het postkantoor Helmond.
GRIENDTSVEEN
KNHK 1036
1900-12-11
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Op 31 mei 1932 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Griendtsveen opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Griendtsveen
Mededeelingen No 6339S van 8 juni 1932: Met ingang van 1 Juni 1932 werd het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Griendtsveen vervangen door een poststation, een telegraafstation en
een telefoonstation. De postbestelling ter plaatse geschiedt van het gevestigde station uit.
Mededeelingen No 10810S van 21 september 1932: Met ingang van 1 October 1932 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Deurne vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk evenals het hulppostkantoor te Liessel en de stations te Griendtsveen, Helenaveen, Neerkant
en Zeilberg, voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Helmond.
GRIENDTSVEEN (Lb.)
KNPS 0128
1945-11-09

Op 31 augustus 1968 is het poststation te Griendtsveen opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Griendtsveen
Met ingang van 2 september 1968 is te Griendtsveen een plattelandspostagentschap gevestigd.
GRIENDTSVEEN
KNPL 0098
1968-09-02

Mededelingen No 47 van 21 november 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Met ingang van 1 december 1978 wordt de postale dienstverlening te:
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a.
b.
c.
d.

Beringe en Milheeze, waar voordien een hulppostkantoor zonder bestelling was gevestigd;
Helenaveen, waar voordien een poststation was gevestigd;
Griendtsveen, waar voordien een plattelandspostagentschap was gevestigd;
Grashoek, Helmond-Peeleik, Koningslust en Ommel, waar voordien geen postale vestiging aanwezig was, verzorgd d.m.v. het RIJDEND POSTKANTOOR DEURNE.
Op genoemde datum zijn het hulppostkantoor zonder bestelling te Beringe, dat onder het postkantoor
Venlo ressorteerde, en het hulppostkantoor zonder bestelling te Milheeze, het poststation te Helenaveen en het plattelandspostagentschap te Griendtsveen, welke postinrichtingen onder het postkantoor
Deurne ressorteerden, opgeheven.

Hulptelegraafkantoor Griendtsveen
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