HEERLERBAAN (LB)
Hulppostkantoor Heerlerbaan (1)
Mededeelingen No 493s van 20 januari 1916: Met ingang van 16 Februari 1916 wordt te Heerlerbaan een hulppostkantoor gevestigd, waarvan het postkantoor te Heerlen als hoofdkantoor zal optreden.
HEERLERBAAN (Lb.)
KNHK 1192
1916-02-16

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Heerlerbaan
Mededeelingen No 13600S van 26 november 1930: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Heerlerbaan wordt met ingang van 1 December 1930 vervangen door een poststation, een telegraafstation en een telefoonstation. De postbestellingen ter plaatse blijven van Heerlen uitgaan.

Hulppostkantoor Heerlerbaan (2)
Mededelingen No 51 van 17 december 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 28 november 1974 is het hulppostkantoor zonder bestelling Heerlerbaan vervangen door het
stadspostagentschap Heerlen-Caumerboord, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor
Heerlen.

HEERLERHEIDE (LB)
Hulppostkantoor Heerlerheide
Met ingang van 1 december 1906 is te Heerlerheide een hulppostkantoor gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Heerlen.
HEERLERHEIDE
KNHK 1193
1906-12-04

HEERLERHEIDE / HEERLEN
RNHK 0528
1929-05-24
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HEERLERHEIDE

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

Bijpostkantoor Heerlerheide
Met ingang van 1 augustus 1965 is te Heerlerheide een bijpostkantoor vooruitgeschoven loket gevestigd. Het bijpostkantoor behoort tot het verzorgingsgebied van het postkantoor Heerlen.
HEERLEN- HEERLERHEIDE
DNBK 0284
1965-09-21

Dienstorder No H.387 van 31 juli 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van de hierna vermelde postinrichting is te rekenen vanaf 1 augustus 1973 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Heerlerheide
Heerlen-Lokerstraat

HEES (GD)
Hulppostkantoor Hees
Het hulppostkantoor Hees werd opgericht op 1 januari 1864. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Nijmegen.
HEES
KNHK 1194
1864-01-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
HEES
KNHK 1195
1877-07-31

Stempelafdrukken op postzegels in zwart
Het hulppostkantoor te Hees werd op 31 juli 1900 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Hees
Dienstorder No 125 van 5 juni 1900: Het hulppostkantoor der posterijen te Hees wordt met ingang van
1 Augustus e.k. opgeheven en vervangen door een postkantoor.
HEES (GLD.)
KNPK 0199
1900-08-01

Op 28 februari 1924 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Hees opgeheven en vervangen door
een bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor Hees
Mededeelingen No 2139S van 27 februari 1924: Met ingang van 1 Maart 1924 wordt het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Hees vervangen door een bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor, voor
den postdienst ressorteerende onder het postkantoor te Nijmegen, hetwelk mede zal optreden als
hoofdkantoor voor het hulppostkantoor te Neerbosch.

HEESCH (NB)
Entrepot Heesch
Te Heesch was vóór 1851 een entrepot gevestigd dat bij de oprichting van het hulppostkantoor te
Heesch werd opgeheven op 30 juni 1851.

Hulppostkantoor Heesch
Het hulppostkantoor Heesch werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor ’s-Hertogenbosch.
HEESCH
KNHK 1196
1851-07-01
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X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
HEESCH
KNHK 1197
1873-12-30

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
HEESCH

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Heesch
Mededeelingen No 6434 van 24 juni 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Heesch
wordt met ingang van 1 Juli 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Oss uit geschieden.
HEESCH (N.B.)
KNPS 0154
1930-10-27

Het poststation te Heesch is op 14 juli 1943 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Heesch
Met ingang van 15 juli 1943 is te Heesch een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Oss.
HEESCH / OSS
RNHK 0529
1943-07-07
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HEESCH
KNHK 1198
1968-03-26

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
hulppostkantoor
Heesch (Nb)
Heesch

HEESSELT (GD)
Bestelhuis Heesselt
Te Heesselt was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Bommel (Zaltbammel). Het bestelhuis werd op 28 februari 1869 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Heesselt
Het hulppostkantoor Heesselt werd opgericht op 1 maart 1869 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Bommel (Zaltbommel).
HEESSELT
KNHK 1199
1869-03-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Heesselt (inmiddels vanaf 1 januari 1883, HEESEL genaamd) werd opgeheven op 30 april 1884.
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HEESWIJK c.q. HEESWIJK-DINTHER (NB)
Bestelhuis Heeswyk
Te Heeswyk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor ’s-Hertogenbosch. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Heeswijk
Het hulppostkantoor Heeswijk werd opgericht op 1 oktober 1870 en behoorde toen tot het ressort van
het postkantoor ’s-Hertogenbosch.
HEESWIJK
KNHK 1200
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauwgroen en zwart.
Het hulppostkantoor behoorde later tot het ressort van het postkantoor Veghel.
HEESWIJK

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Heeswijk
Mededeelingen No 5188S van 23 mei 1928: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Heeswijk wordt met ingang van 1 Juni 1928 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst. De postbestelling te Heeswijk zal van het station uit geschieden.
Op 23 januari 1933 werden het hulppostkantoor Dinther en het poststation Heeswijk opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor met de benaming Dinther en Heeswijk.

Hulppostkantoor Heeswijk-Dinther
Dienstorder No H.101 van 13 februari 1969: Wijziging benaming "Dinther en Heeswijk" in
"Heeswijk-Dinther".
De benaming van het hulppostkantoor in de gemeente Heeswijk-Dinther is te rekenen van 1 januari
1969 gewijzigd van "Dinther en Heeswijk" in "Heeswijk-Dinther".
HEESWIJK-DINTHER
KNHK 1201
1968-11-15
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HEETEN (OV)
Bestelhuis Heeten
Te Heeten was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Raalte. Na opheffing van het bestelhuis in 1865 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Heeten
Het hulppostkantoor Heeten werd op proef opgericht op 20 oktober 1904 en formeel opgericht op 16
januari 1906. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Raalte.
HEETEN
KNHK 1202
1904-10-20

HEETEN / ZWOLLE
RNHK 0530
1929-05-06

HEETEN / RAALTE
RNHK 0531
1929-07-15
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HEETEN (Ov.)
KNHK 1203
1935-12-24

Op 31 oktober 1975 is het hulppostkantoor te Heeten opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Heeten
Mededeling No 45 van 11 november 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 3 november 1975 is het hulppostkantoor met bestelling te Heeten vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Raalte.
HEETEN
KNPL 0111
1975-11-26

HEEZE (NB)
Hulppostkantoor Heeze
Het hulppostkantoor Heeze werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde toen
tot het ressort van het postkantoor Eindhoven.
HEEZE
KNHK 1204
1850-09-01
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X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
HEEZE
KNHK 1205
1874-11-23

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Heeze behoorde vanaf 15 januari 1877 tot het ressort van het postkantoor Geldrop.
HEEZE

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
HEEZE (N.B.)
KNHK 1206
1919-06-30

Op 15 juni 1921 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Heeze opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Heeze
Mededeelingen No 6645S van 8 juni 1921: Met ingang van 16 Juni 1921 wordt te Heeze, onder
opheffing van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd. Onder dit kantoor zullen ressorteeren de hulppostkantoren Leende, Maarheeze en
Soerendonk.
HEEZE
KNPK 0200
1921-06-16
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Op 15 mei 1923 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Heeze opgeheven en vervangen door
een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Heeze
Mededeelingen No 5175S van 16 mei 1923: Ingaande 16 Mei 1923 is te Heeze, met opheffing van
het post-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd,
hetwelk met dat te Leende voor den postdienst ressorteert onder het hoofdkantoor te Geldrop, terwijl
de andere thans tot het ressort van Heeze behoorende hulpkantoren Maarheeze en Soerendonk voor
den postdienst zijn gebracht onder het hoofdkantoor te Weert.
HEEZE / GELDROP
RNHK 0532
1929-05-24

Met ingang van 12 februari 1973 is het hulppostkantoor te Heeze overgebracht van het ressort van het
postkantoor Geldrop naar het ressort van het postkantoor Valkenswaard.
HEEZE
KNHK 1207
1973-03-28

HEGELSOM (LB)
Plattelandspostagentschap Hegelsom
Met ingang van 28 augustus 1972 is het plattelandspostagentschap Hegelsom gevestigd.
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HEGELSOM
KNPL 0112
1972-08-28

Dienstorder No H.14 van 3 januari 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 2 januari 1978 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
plattelandspostagentschap
Hegelsom
Horst-Pastoor Debyestraat

HEI- EN BOEIKOP c.q. HEI- EN BOEICOP (ZH)
Poststation Hei- en Boeicop
Met ingang van .. 1927 is te Hei- en Boeikop een poststation gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Leerdam.
HEI- EN BOEIKOP (Z.H.)
KNPS 0155
1941-06-12

HEI- EN BOEICOP
KNPS 0156
1969-11-05

Mededeling No 13 van 1 april 1975: kantoren, Vestiging enz.
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Op 7 april 1975 wordt het poststation te Hei en Boeicop van het ressort van het postkantoor Leerdam
overgebracht naar het ressort van het postkantoor Vianen.
Met ingang van .. is het poststation te Hei- en Boeicop opgeheven en wordt aldaar zitting gehouden.

Zitting houden te Hei- en Boeicop
Mededeling No 28 van 15 juli 1975: kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 24 januari 1968 is het poststation te Hei- en Boeicop opgeheven en wordt aldaar
sinds genoemde datum van 14-16 uur zitting gehouden.

HEIJEN (LB)
Bestelhuis Heijen
Te Heijen was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Venlo. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Heijen
Het hulppostkantoor Heijen werd opgericht op 1 oktober 1870 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Venlo.
HEIJEN
KNHK 1208
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Gennep:
HEIJEN

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Heijen
Mededeelingen No 4412S van 6 mei 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Heijen
wordt met ingang van 1 Juni 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Gennep uit geschieden.
HEIJEN
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HEIJEN (Lb.)
KNPS 0157
1945-11-09

Hulppostkantoor Heijen
Met ingang van 1 september 1976 is hulppostkantoor te Heijen overgebracht van het verzorgingsgebied van het postdistrict Maastricht naar het postdistrict Arnhem en ondergebracht bij het postkantoor
Gennep.
HEIJEN
KNHK 1209
1976-08-09

HEIJNINGEN (NB)
Hulppostkantoor Heijningen
Op 28 februari 1968 is het hulppostkantoor te Heijningen opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Heijningen
Met ingang van 1 maart 1968 is te Heijningen een plattelandspostagentschap gevestigd.
HEIJNINGEN
KNPL 0113
1968-03-04
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Mededelingen No 23 van 8 juni 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 26 mei 1971 zijn het hulppostkantoor te Oudemolen en het plattelandspostagentschap te Heijningen opgeheven.
Vanaf genoemde datum vindt de postale dienstverlening te Heijningen, Noordhoek en Oudemolen
plaats door middel van een mobiel postkantoor, dat wordt aangeduid met de benaming MOBIEL
POSTKANTOOR A. Het mobiele postkantoor ressorteert voor de postdienst onder het postkantoor
Roosendaal.

HEIJTHUIZEN en HEIJTHUISEN zie HEYTHUIZEN
HEIKANT (ZL)
Poststation Heikant
Met ingang van 1 december 1938 werd een poststation gevestigd te Heikant, gemeente St. Jansteen.
Het poststation behoorde tot het ressort van het postkantoor Hulst.
HEIKANT (Zl.)
KNPS 0158
1941-06-14

HEILIGERLEE (GN)
Bestelhuis Heiligerlee
Te Heiligerlee was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Veendam. Na opheffing van het bestelhuis in 1873 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Heiligerlee
Mededeelingen No 5995s van 14 augustus 1918: Met ingang van 1 September 1918 wordt een
hulppostkantoor gevestigd te Heiligerlee, waarvoor het postkantoor te Winschoten als hoofdkantoor
zal optreden.
HEILIGERLEE (Gn.)
KNHK 1210
1918-09-01
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Op 30 juni 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Heiligerlee opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Heiligerlee
Mededeelingen No 6434 van 24 juni 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Heiligerlee wordt met ingang van 1 Juli 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Winschoten uit geschieden.
HEILIGERLEE (Gn.)

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

Hulppostkantoor Heiligerlee
Met ingang van 30 september 1973 is het hulppostkantoor te Heiligerlee opgeheven en vervangen
door een plattelandspostagentschap

Plattelandspostagentschap Heiligerlee
Mededelingen No 40 van 9 oktober 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1973 is het hulppostkantoor te Heiligerlee vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Winschoten.
HEILIGERLEE
KNPL 0114
1973-10-18
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HEILOO c.q. HEILO (NH)
Distributiekantoor Heilo
Te Heilo was vanaf 1840 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Alkmaar. Het distributiekantoor te Heilo werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Heilo
Het hulppostkantoor Heilo werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Alkmaar.
HEILO
KNHK 1211
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
HEILO
KNHK 1212
1873-10-18

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming HEILOO werd vanaf 1 januari 1883 voorgeschreven.
HEILOO
KNHK 1213
1896-10-17

Mededeelingen No 5753S van 2 juni 1920: Met ingang van 1 Juli 1920 zal het hulppostkantoor te
Hei-loo zijn genaamd Heilo.
HEILO (N.H.)
KNHK 1214
1920-05-31

16

HEILO / ALKMAAR
RNHK 0533
1929-04-23

HEILOO (N.H.)
KNHK 1215
1930-11-07

HEILOO / ALKMAAR
RNHK 0534
1930-11-07

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van december 1951: In verband met
de per 19 November 1951 aangekondigde omzetting van het hulppostkantoor te Heiloo in een bijpost-
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kantoor van Alkmaar zullen bij de eerstvolgende vernieuwing vermoedelijk wel stempels met de naam
Alkmaar-Heiloo verstrekt worden.

HEILOO

Postagentschappen

HEILOO

Heerenweg

HEILOO-/HEERENWEG
DNPA 0653
1943-12-10

ALKMAAR / HEILOO-HEERENWEG
DNPA 0654
1944-01-06

Mededelingen No 46 van 20 november 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 23 november 1973 wordt het stadspostagentschap Heiloo-Herenweg opgeheven.

HEILOO

Westerweg

Mededelingen No 46 van 20 november 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 26 november 1973 wordt het stadspostagentschap Heiloo-Westerweg gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Alkmaar.
HEILOO-WESTERWEG
DNPA 0655
1973-12-03
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HEILOUWEN (GD)
Hulppostkantoor Heilouwen
Mededeling No 8 van 25 februari 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 maart 1975 worden de hierna vermelde ressortwijzigingen doorgevoerd:
Het hulppostkantoor zonder bestelling te Heilouwen van het ressort van het postkantoor Zaltbommel
naar het ressort van het postkantoor Leerdam.
In verband met de bedoelde ressortwijziging vindt gelijktijdige wijziging van de grens tussen de postdistricten 's-Hertogenbosch en Utrecht plaats.

HEINENOORD (ZH)
Distributiekantoor Heinenoord
Te Heinenoord was vanaf 1831 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Rotterdam. Het distributiekantoor te Heinenoord werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Heinenoord (1)
Het hulppostkantoor Heinenoord werd opgericht op 1 september 1850 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Rotterdam.
HEINENOORD
KNHK 1216
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in blauw, groen en zwart.
HEINENOORD
KNHK 1217
1877-03-06

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Heinenoord behoorde later tot het ressort van het postkantoor Oud-Beijerland.
HEINENOORD
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 juli 1931 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Heinenoord opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Heinenoord (1)
Mededeelingen No 8311S van 29 juli 1931: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Heinenoord wordt, met ingang van 1 Augustus 1931 vervangen door een poststation, een telegraafstation en een telefoonstation. De postbestelling zal van het station ter plaatse uit geschieden.
Het poststation te Heinenoord is op 31 juli 1945 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Heinenoord (2)
Met ingang van 1 augustus 1945 is te Heinenoord een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Oud-Beijerland.
HEINENOORD / OUD-BEIJERLAND
RNHK 0535
1945-07-19

Op 30 april 1952 is het hulppostkantoor te Heinenoord opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Heinenoord (2)
Met ingang van 1 mei 1952 is te Heinenoord een poststation gevestigd.

Zitting houden te Heinenoord-Blaaksedijk Oost
Dienstorder No H.30 van 10 januari 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 27 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Zitting houden
Blaaksedijk
Heinoord-Blaaksedijk Oost
HEINENOORD- BLAAKSEDIJK OOST
KNZH 0010
1977-09-14
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HEININGEN (NB)
Hulppostkantoor Heiningen
Het hulppostkantoor Heiningen werd opgericht op 1 april 1871 en behoorde toen tot het ressort van
het postkantoor Willemstad.
HEININGEN
KNHK 1218
1871-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Heiningen behoorde later tot het ressort van het op 1 juni 1877 opgerichte postkantoor Klundert.
HEININGEN

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Heiningen is op 15 november 1929 opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Heiningen
Mededeelingen No 11757S van 30 oktober 1929: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Heiningen wordt met ingang van 16 November 1929 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst. De postbestelling zal van het station ter plaatse uit geschieden.

HEINKENSZAND (ZL)
Hulppostkantoor Heinkenszand
Het hulppostkantoor Heinkenszand werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Goes.
HEINKENSZAND
KNHK 1219
1851-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw.
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HEINKENSZAND
KNHK 1220
1873-08-14

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

HEINKENSZAND / GOES
RNHK 0536
1929-05-23

HEINO c.q. HEINOO (OV)
Distributiekantoor Heino
Te Heino was vanaf 1838 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Almelo. Het distributiekantoor te Heino werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Heino
Het hulppostkantoor Heino werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Almelo.
HEINO
KNHK 1221
1850-09-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

HEINO
KNHK 1222
1873-01-27

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Heino behoorde later tot het ressort van het postkantoor Zwolle.
HEINO

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Vanaf 1 januari 1883 werd de benaming voorgeschreven als HEINOO.
HEINOO
KNHK 1223
1897-10-07
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In augustus 1903 werd weer de benaming HEINO voorgeschreven.
HEINO

HEINO (OVERIJS.)
KNHK 1224
1915-02-27

HEINO / ZWOLLE
RNHK 0537
1929-05-06

Mededelingen No 11 van 16 maart 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 maart 1976 is het hulppostkantoor met bestelling te Heino overgebracht van het ressort van het
districtspostkantoor Zwolle naar het ressort van het postkantoor Raalte.
HEINO
KNHK 1225
1976-05-06
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HEKELINGEN (ZH)
Bestelhuis Hekelingen
Te Hekelingen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Hellevoetsluis. Het bestelhuis werd op 30 juni 1873 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Hekelingen (1)
Het hulppostkantoor Hekelingen werd opgericht op 1 juli 1873 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Hellevoetsluis.
HEKELINGEN
KNHK 1226
1873-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart en violet.

Op 31 december 1930 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Hekelingen opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Hekelingen
Mededeelingen No 12766S van 5 november 1930: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Hekelingen wordt met ingang van 1 januari 1931 vervangen door een poststation, een telegraafstation en een telefoonstation.
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HEKELINGEN
KNPS 0159
1956-06-20

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

Hulppostkantoor Hekelingen (2)
Met ingang van .. is te Hekelingen een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Spijkenisse.
Op 30 september 1965 is het hulppostkantoor te Hekelingen opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap onder het postkantoor Spijkenisse.

HEKENDORP (ZH) sinds 1989 (UT)
Bestelhuis Hekendorp
Te Hekendorp was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Oudewater. Het bestelhuis werd op 31 december 1871 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Hekendorp
Het hulppostkantoor Hekendorp werd op 1 januari 1872 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Oudewater.
HEKENDORP
KNHK 1227
1872-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
HEKENDORP (Z.H.)
KNHK 1228
1921-03-05
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Op 15 april 1925 is het hulppostkantoor te Hekendorp opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Hekendorp
Mededeelingen No 3537S van 15 april 1925: Met ingang van 16 April 1925 wordt het hulppostkantoor te Hekendorp vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Oudewater uit geschieden; de betrokken besteller zal vóór
den aanvang der bestelling aan het spoorwegstation te Hekendorp losse correspondentie afgeven
aan, resp. ontvangen van de treinen I, A en VII Rotterdam-Utrecht.
HEKENDORP (Z.H.)

Tweede gebruiksperiode van juni 1927 tot en met ..
HEKENDORP (Z.H.)
KNPS 0160
1941-06-12

HELDEN (LB)
Dienstorder No H.338 van 11 juni 1970: Wijziging benaming van postinrichtingen.
Op 1 juli 1970 wordt de benaming van de hulppostkantoren, die thans worden aangeduid met de benaming 'Helden Panningen' en 'Helden (dorp)', gewijzigd in respectievelijk 'Panningen’ en 'Helden'.
HELDEN
KNHK 1229
1970-02-03
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HELDEN-PANNINGEN (LB)
Hulppostkantoor Helden-Panningen
Het hulppostkantoor Helden-Panningen werd opgericht op 15 november 1873 en behoorde tot het
ressort van het postkantoor Venlo.
HELDEN-PANNINGEN
KNHK 1230
1873-11-17

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 mei 1908 is het hulppostkantoor te Helden-Panningen opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Helden-Panningen
Dienstorder No 237 van 29 mei 1908: Met ingang van 1 Juni e.k. wordt het hulppostkantoor te Helden-Panningen opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd. Onder dit kantoor zullen ressorteeren de hulppostkantoren Meijel en Kessel.
HELDEN-PANNINGEN
KNPK 0201
1908-06-09
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Bijpost- telegraaf- en telefoonkantoor Helden-Panningen
Op 15 september 1926 is het bijpost- telegraaf- en telefoonkantoor te Helden-Panningen opgeheven
en vervangen door een hulppost-, telegraaf en telefoonstation.

Hulppost-, telegraaf en telefoonstation Helden-Panningen
Mededeelingen No 9355S van 1 augustus 1926: Met ingang van 16 September 1926 wordt het
bijpost- telegraaf- en telefoonkantoor te Helden-Panningen vervangen door een hulppost-, telegraaf
en telefoonstation, hetwelk voor de drie diensten zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Venlo.
HELDEN-PANNINGEN / VENLO
RNHK 0538
1929-05-24

Dienstorder No H.338 van 11 juni 1970: Wijziging benaming van postinrichtingen.
Op 1 juli 1970 wordt de benaming van de hulppostkantoren, die thans worden aangeduid met de benaming 'Helden Panningen' en 'Helden (dorp)', gewijzigd in respectievelijk 'Panningen’ en 'Helden'.

Hulppostkantoor Helden (Dorp)
Mededeelingen No 1812s van 9 mei 1912: Met ingang van 16 Juni 1912 wordt te Helden (dorp) een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Helden-Panningen zal optreden als hoofdkantoor.
HELDEN (DORP)
KNHK 1231
1912-06-16

Op 30 juni 1929 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Helden Dorp opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.
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Post-, telegraaf- en telefoonstation Helden Dorp
Mededeelingen No 6360S van 19 juni 1929: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Helden
Dorp wordt met ingang van 1 Juli 1929 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst. De postbestelling ter plaatse zal geschieden van uit Helden-Panningen.
Mededeelingen No 7081S van 3 juli 1929: De omzetting van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Helden Dorp in een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst is tot nader bericht
uitgesteld.
Mededeelingen No 8473S van 7 augustus 1929: De omzetting van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Helden Dorp in een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst is ingegaan op
8 Augustus 1929.

Hulppostkantoor Helden (Dorp)
Dienstorder No H.338 van 11 juni 1970: Wijziging benaming van postinrichtingen.
Op 1 juli 1970 wordt de benaming van de hulppostkantoren, die thans worden aangeduid met de benaming 'Helden Panningen' en 'Helden (dorp)', gewijzigd in respectievelijk 'Panningen’ en 'Helden'.

Hulptelegraafkantoor Helden (Dorp)
Op 16 juni 1912 is een hulptelegraafkantoor te Helden (Dorp) gevestigd.
HELDEN (DORP)
KNTF 0056
1912-05-23

HELDER zie DEN HELDER
HELENAVEEN (NB)
Bestelhuis Heleanveen
Te Helenaveen was vanaf 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Helmond. Het bestelhuis werd op 31 juli 1872 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Helenaveen
Het hulppostkantoor Helenaveen werd op 1 augustus 1872 opgericht en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Helmond.
HELENAVEEN
KNHK 1232
1872-08-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Op 30 mei 1930 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Helenaveen opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Helenaveen
Mededeelingen No 5312S van 30 april 1930: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Helenaveen wordt met ingang van 1 Juni 1930 vervangen door een poststation, een telegraafstation en
een telefoonstation. De postbestelling ter plaatse zal van Griendtsveen uit geschieden.
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.
Mededelingen No 47 van 21 november 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Met ingang van 1 december 1978 wordt de postale dienstverlening te:
a. Beringe en Milheeze, waar voordien een hulppostkantoor zonder bestelling was gevestigd;
b. Helenaveen, waar voordien een poststation was gevestigd;
c. Griendtsveen, waar voordien een plattelandspostagentschap was gevestigd;
d. 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.

HELLENDOORN (OV)
Bestelhuis Hellendoorn
Te Hellendoorn was vanaf 1 januari 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Almelo. Het bestelhuis werd op 31 december 1865 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Hellendoorn
Het hulppostkantoor Hellendoorn werd opgericht op 1 januari 1866 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Almelo.
HELLENDOORN
KNHK 1233
1866-01-01
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(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
HELLENDOORN
KNHK 1234
1884-06-05

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Hellendoorn is op 1 januari 1881 overgebracht van het ressort van het postkantoor Almelo naar het ressort van het postkantoor Nijverdal.
HELLENDOORN / NIJVERDAL
RNHK 0539
1929-05-06

HELLEVOETSLUIS (ZH)
Postkantoor Hellevoetsluis
Te Hellevoetsluis (ook wel Hellevoet genoemd) werd in 1811 een postkantoor gevestigd.

Het telegraafkantoor te Hellevoetsluis werd op 1 september 1884 opgericht door overname van het
telegraafkantoor van de Rotterdamsche Telegraaf Maatschappij.
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Post- en telegraafkantoor Hellevoetsluis
Met ingang van 1 september 1884 is te Hellevoetsluis een post- en telegraafkantoor gevestigd.
HELLEVOETSLUIS
KNPK 0202
1892-01-06

HELLEVOETSLUIS

Bijpostkantoor

HELLEVOETSLUIS

Wanmolen
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Mededelingen No 44 van 1 november 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1977 is het tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Hellevoetsluis-Wanmolen
gevestigd, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Hellevoetsluis.
HELLEVOETSLUIS-WANMOLEN
DNBK 0284K
1977-11-30

Op 26 oktober 1977 werd alleen een kantoornaamstempel besteld, géén dagtekeningstempel.

Zitting houden te Hellevoetsluis-Achterdorp
Mededelingen No 16 van 19 april 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 april 1977 is het plattelandspostagentschap Hellevoetsluis-Rijksstraatweg opgeheven en daarvoor in de plaats wordt t.r.v. genoemde datum zitting gehouden. Deze postale voorziening wordt aangeduid met de benaming Hellevoetsluis-Achterdorp.
HELLEVOETSLUIS- ACHTERDORP
KNZH 0011
1977-04-19

Plattelandspostagentschap Hellevoetsluis-Rijksstraatweg
Dienstorder No H.653 van 31 oktober 1972: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het plattelandspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming Nieuwenhoorn, is op 13 oktober j.I. gewijzigd in Hellevoetsluis-Rijksstraatweg.
HELLEVOETSLUIS-RIJKSSTRAATWEG
DNPL 0052
1972-10-13
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Mededelingen No 39 van 28 september 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1976 wordt het plattelandspostagentschap Hellevoetsluis-Rijksstraatweg opgeheven.
Mededelingen No 42 van 19 oktober 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Het plattelandspostagentschap Hellevoetsluis-Rijksstraatweg werd niet op 1 oktober 1976 opgeheven.
Mededelingen No 16 van 19 april 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 april 1977 is het plattelandspostagentschap Hellevoetsluis-Rijksstraatweg opgeheven en daarvoor in de plaats wordt t.r.v. genoemde datum zitting gehouden. Deze postale voorziening wordt aangeduid met de benaming Hellevoetsluis-Achterdorp.

HELLOUW (GD)
Bestelhuis Hellouw
Te Hellouw was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Bommel (Zaltbommel). Het bestelhuis werd op 14 januari 1874 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Hellouw
Het hulppostkantoor Hellouw werd op 15 januari 1874 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Bommel (Zaltbommel).
HELLOUW
KNHK 1235
1874-01-17

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
In 1897 is het hulppostkantoor te Hellouw opgeheven.

Poststation Hellouw
Op .. is te Hellouw een poststation gevestigd.
HELLOUW (Gld.)
KNPS 0161
1941-11-26
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Op 31 december 1970 is het poststation te Hellouw opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Hellouw
Met ingang van 1 januari 1970 is het poststation met bestelling te Hellouw omgezet in een hulppostkantoor zonder bestelling onder het postkantoor Zaltbommel.
HELLOUW
KNHK 1236
1970-04-07

Gebruiksperiode vanaf 7 april 1970.
Op 26 februari 1976 is het hulppostkantoor Hellouw overgebracht van het ressort van het postkantoor
Zaltbommel naar het ressort van het postkantoor Leerdam.

HELLUM (GN)
Hulppostkantoor Hellum
Het hulppostkantoor Hellum werd opgericht op 16 maart 1903 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Sappemeer.
HELLUM
KNHK 1237
1903-03-16
X
HELLUM (Gn.)
KNHK 1238
1926-03-26

36

HELLUM / HOOGEZAND
RNHK 0540A
1929-04-08

HELLUM / DELFZIJL
RNHK 0541
1930-07-04

HELLUM / HOOGEZAND
RNHK 0540B
1939-04-01

Op 31 augustus 1939 is het hulppostkantoor te Hellum opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Hellum
Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. nr. 34 van 23 Augustus 1939: Met ingang van 1
September 1939 wordt het hulppostkantoor te Hellum vervangen door een poststation.

37

Hulppostkantoor Hellum
Met ingang van .. is te Hellum een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Hoogezand.
Op 22 oktober 1979 is het hulppostkantoor te Hellum opgeheven.

HELMOND (NB)
Postkantoor Helmond
Te Helmond werd in 1812 een postkantoor gevestigd.
Het telegraafkantoor te Helmond werd op 1 september 1860 gevestigd.

Post- en telegraafkantoor Helmond
Met ingang van 1875 is te Helmond een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het
postkantoor en telegraafkantoor ter plaatse.
HELMOND
KNPK 0203
1875-09-08

HELMOND

Postagentschappen

HELMOND

Dorpsstraat

Het hulppostkantoor te Stiphout werd met ingang van 1 mei 1970 opgeheven en vervangen door het
stadspostagentschap Helmond-Dorpsstraat.
HELMOND-DORPSSTRAAT
DNPA 0656
1970-05-01
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HELMOND

Geijsendorfferstraat (Geysendorfferstraat)

Met ingang van 1 december 1970 is het postagentschap Helmond-Geijsendorfferstraat gevestigd.
HELMOND-GEYSENDORFFERSTRAAT
DNPA 0657
1970-12-15

HELMOND

Mierlo-Hout-Hoofdstraat

Met ingang van 21 maart 1962 is het poststation te Mierlo-Hout opgeheven en vervangen door het
postagentschap Helmond-Mierlo-Hout-Hoofdstraat.
HELMOND/Mierlo-Hout Hoofdstraat
DNPA 0658
1962-03-28

HELMOND-MIERLO-HOUT HOOFDSTRAAT
DNPA 0659
1968-06-28

Dienstorder No H.585 van 14 november 1972: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het stadspostagentschap, dat wordt aangeduid met de benaming Helmond-MierloHout-Hoofdstraat, wordt met ingang van 1 december 1972 gewijzigd in Helmond-Hoofdstraat.
HELMOND-HOOFDSTRAAT
DNPA 0660
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1972-12-01

HELMOND

Mierloseweg

Het postagentschap Helmond-Mierloseweg werd gevestigd op 1 augustus 1958.
HELMOND/MIERLOSEWEG
DNPA 0661
1958-08-01

HELMOND

Nieuwveld

Mededelingen No 18 van 7 mei 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 mei 1974 is het stadspostagentschap Helmond-Nieuwveld gevestigd, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Helmond.
HELMOND-NIEUWVELD
DNPA 0662
1974-05-02

HELMOND

Prins Karelstraat

Het postagentschap Helmond-Prins Karelstraat werd gevestigd op 1 augustus 1958.
HELMOND/PRINS KARELSTRAAT
DNPA 0663
1958-08-01
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HELMOND

Vondellaan

Het postagentschap Helmond-Vondellaan werd gevestigd op 1 oktober 1965.
HELMOND/VONDELLAAN
DNPA 0664
1965-10-01

HELPMAN (GN)
Bestelhuis Helpman
Te helpman was vanaf 1869 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Groningen. Na opheffing van het bestelhuis in 1874 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Helpman
Met ingang van 16 september 1907 is te Helpman een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Groningen.
HELPMAN
KNHK 1239
1907-09-16

HELPMAN / GRONINGEN
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RNHK 0542
1929-04-08

HELPMAN / GRONINGEN
RNHK 0543
1937-09-18

Het hulppostkantoor te Helpman werd opgeheven op 30 juni 1947.

HELVOIRT (NB)
Distributiekantoor Helvoirt
Te Helvoirt was vanaf 1844 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor ’s-Hertogenbosch. Het distributiekantoor te Helvoirt werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Helvoirt
Het hulppostkantoor Helvoirt werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor ’s-Hertogenbosch.
HELVOIRT
KNHK 1240
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
HELVOIRT
KNHK 1241
1872-11-02
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
HELVOIRT / TILBURG
RNHK 0544
1929-05-02

Het hulppostkantoor te Helvoirt is op 1 december 1966 overgebracht van het ressort van het postkantoor Tilburg naar het ressort van het postkantoor ’s-Hertogenbosch.
HELVOIRT / ’s-HERTOGENBOSCH
RNHK 0545
1966-11-18

HEM (NH)
Hulppostkantoor Hem
Mededeelingen No 1376s van 4 maart 1915: Met ingang van 16 Maart 1915 wordt een hulppostkantoor gevestigd te Hem, waarvoor het postkantoor te Hoorn als hoofdkantoor zal optreden.
HEM (NOORD-HOLL.)
KNHK 1242
1915-03-16
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HEM / HOORN
RNHK 0546
1947-03-14

Met ingang van 14 september 1972 is het hulppostkantoor te Hem (N.H.) opgeheven en vervangen
door een poststation.

Poststation Hem
Op 15 september 1972 is te Hem een poststation gevestigd.

Hulppostkantoor Hem
Mededelingen No 21 van 29 mei 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 4 juni 1974 wordt het hulppostkantoor te Hem overgebracht van het ressort van het postkantoor
Hoorn (Nh) naar het ressort van het postkantoor Enkhuizen.
Met ingang van 31 december 1975 is het hulppostkantoor te Hem opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Hem
Mededeling No 48 van 2 december 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 2 januari 1976 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Hem vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Enkhuizen.
HEM
KNPL 0115
1976-01-02

HEMMEN (GD)
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Bestelhuis Hemmen
Te Hemmen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Wageningen. Het bestelhuis werd op 31 december 1858 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Hemmen
Het hulppostkantoor Hemmen werd opgericht op 1 januari 1859. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Wageningen.
HEMMEN
KNHK 1243
1859-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
HEMMEN
KNHK 1244
1879-09-22

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
HEMMEN

Op 31 maart 1925 is het hulppostkantoor te Hemmen opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Hemmen
Mededeelingen No 2232S van 11 maart 1925: Met ingang van 1 April 1925 wordt het hulppostkantoor
te Hemmen vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling zal van Zetten uit geschieden.
HEMMEN

Mededeelingen No 10497S van 14 september 1932: Met ingang van 16 September 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Zetten vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkan-
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toor, hetwelk evenals de hulpkantoren te Andelst, Dodewaard en Heteren, alsmede de stations te Hemmen, Herveld en Randwijk voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Nijmegen.
HEMMEN (Gld.)
KNPS 0162
1946-05-10

Gebruiksperiode van 10 mei 1946 tot en met maart 1957.
HEMMEN (Gld.)
KNPS 0163
1957-04-10

Gebruiksperiode van 10 april 1957 tot en met 30 juni 1966.
Het poststation te Hemmen werd opgeheven op 30 juni 1966.

HEMPENS (FR)
Bestelhuis Hempens
Te Hempens (gemeente Leeuwarderadeel) was vanaf 1 januari 1864 een bestelhuis gevestigd
behorende tot postale gebied van het postkantoor Leeuwarden. Het bestelhuis verzorgde tevens
de postale dienstverlening voor Teerns. Na opheffing van het bestelhuis in 1873 werd geen hulppostkantoor opgericht.

HEMRIK (FR)
Bestelhuis Hemrik
Te Hemrik was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Heerenveen. Het bestelhuis werd op 7 december 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Hemrik
Het hulppostkantoor Hemrik werd opgericht op 8 december 1871 en behoorde toen tot het ressort van
het postkantoor Heerenveen.
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HEMRIK
KNHK 1245
1871-12-08

Op de bladzijde van het stempelboek van Eindhoven is een afdruk van het stempel aangebracht, doch
deze is doorgehaald. Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Hemrik behoorde later tot het ressort van het postkantoor Gorredijk.
HEMRIK

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
HEMRIK (Fr.)
KNHK 1246
1918-08-09

Op 30 april 1924 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Hemrik opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Hemrik
Mededeelingen No 4125S van 15 april 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Hemrik
wordt met ingang van 1 Mei 1924 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Lippenhuizen uit geschieden.
Het poststation te Hemrik is op 1 april 1968 opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Hemrik
Op 1 april 1968 is te Hemrik een plattelandspostagentschap gevestigd onder het postkantoor Gorredijk.
HEMRIK
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KNPL 0116
1968-04-01

HENDRIK IDO AMBACHT (ZH)
Bestelhuis Hendrik Ido Ambacht
Te hendrik Ido Ambacht was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Zwijndrecht. Het bestelhuis werd op 31 juli 1872 opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Hendrik Ido Ambacht
Het hulppostkantoor Hendrik Ido Ambacht werd opgericht op 1 augustus 1872. Het hulppostkantoor
behoorde tot het ressort van het postkantoor Zwijndrecht.
HENDRIK IDO AMBACHT
KNHK 1247
1872-08-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
H:I: AMBACHT
KNHK 1248
1881-01-11

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
HENDRIK-IDO-AMBACHT
KNHK 1249
1912-01-26
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HENDRIK-IDO-AMBACHT
KNHK 1250
1914-06-22

HENDRIK-IDO-AMBACHT / DORDRECHT
RNHK 0547
1929-07-15

Op 30 juni 1965 is het hulppostkantoor te Hendrik-Ido-Ambacht opgeheven en vervangen door een
postkantoor.

Postkantoor Hendrik-Ido-Ambacht
Met ingang van 1 juli 1965 is te Hendrik-Ido-Ambacht een hoofdpostkantoor gevestigd.

HENDRIK-IDO-AMBACHT

Stadspostagentschap

HENDRIK-IDO-AMBACHT

Reeweg

Mededelingen No 29 van 24 juli 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 3 september 1973 wordt het stadspostagentschap Hendrik Ido Ambacht-Reeweg gevestigd, dat
voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Hendrik Ido Ambacht.
HENDRIK-IDO-AMBACHT-REEWEG
DNPA 0665
1973-09-03
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HENGELO (GD)
Distributiekantoor Hengelo
Te Hengelo was een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Zutphen. Het distributiekantoor te Hengelo werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Hengelo (1)
Het hulppostkantoor Hengelo (Gelderland) werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor
behoorde tot het ressort van het postkantoor Doetinchem.
HENGELO (GD)
KNHK 1251
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
HENGELO
KNHK 1252
1871-09-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming HENGELOO werd vanaf 1 januari 1883 voorgeschreven.
HENGELOO (GLD:)
KNHK 1253
1894-08-24

Be benaming HENGELO werd weer van kracht vanaf november 1901.
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Het hulppostkantoor te Hengelo werd opgeheven op 31 mei 1913 en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Hengelo
Mededeelingen No 2060s van 22 mei 1913: Met ingang van 1 Juni 1913 wordt te Hengelo (Gld.)
onder opheffing van het hulppostkantoor aldaar, een postkantoor gevestigd.
HENGELO (GLD)
KNPK 0204
1913-08-12

Het postkantoor te Hengelo (Gelderland) is op 31 maart 1923 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor onder het postkantoor Vorden.

Hulppostkantoor Hengelo (2)
Met ingang van 1 april 1923 is te Hengelo (Gelderland) een hulppostkantoor gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Vorden.
HENGELO (Gld.) / VORDEN
RNHK 0548
1929-05-06

HENGELO (OV)
Distributiekantoor Hengelo
Te Hengelo was vanaf 1811 een distributiekantoor alsmede een entrepot gevestigd behorende tot het
postale gebied van het postkantoor Almelo.

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

Hulppostkantoor Hengelo
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Het hulppostkantoor Hengelo werd opgericht op 1 september 1850.
HENGELO
KNHK 1254
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 15 november 1857 werd te Hengelo een hulptelegraafkantoor opgericht.

Hulppost- en telegraafkantoor Hengelo
Met ingang van 15 november 1857 is te Hengelo een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd.
Het hulppost- en telegraafkantoor te Hengelo werd op 31december 1866 opgeheven en vervangen
door een post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Hengelo
Met ingang van 1 januari 1867 is te Hengelo een post- en telegraafkantoor gevestigd.
HENGELO
KNPK 0205
1910-08-23

HENGELO (OV.)
KNPK 0206
1912-12-11

HENGELO (Ov.)
KNPK 0207
1921-09-23
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HENGELO (O)
KNPK 0208
1926-03-26

HENGELO

Bijpostkantoren en stadspostagentschappen

HENGELO

Badhuisstraat

Het postagentschap Hengelo-Badhuisstraat werd op 1 augustus 1947 gevestigd.
HENGELO (Ov.)-/BADHUISSTRAAT
DNPA 0666
1947-08-01

HENGELO

Bazaar

Mededelingen No 42 van 23 oktober 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 17 oktober 1973 is het stadspostagentschap Hengelo (Ov.)-Bazaar gevestigd, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Hengelo (Ov.).
HENHELO (Ov.)- BAZAAR
DNPA 0667
1973-10-18

Mededelingen No 25 van 20 juni 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 29 mei 1978 is het stadspostagentschap Hengelo Ov-Bazaar opgeheven.
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HENGELO

Berfloplein

Met ingang van 3 oktober 1966 is het postagentschap Hengelo-Berfloplein gevestigd.
HENGELO (Ov)-BERFLOPLEIN
DNPA 0668
1966-10-03

HENGELO

C.T. Storkstraat

Mededeelingen No 66S van 6 januari 1932: Met ingang van 11 resp. 18 Januari 1932 worden gevestigd de postagentschappen, telegraaf- telefoonstations, zonder telegrambestelling Hengelo (Ov)C.T. Storkstraat en Hengelo (Ov)-Marthastraat.
HENGELO (Ov.)/C.T.STORKSTRAAT
DNPA 0669
1932-01-11

Het postagentschap Hengelo (Ov)-C.T. Storkstraat werd opgeheven op 27 januari 1947.

HENGELO

Deurningerstraat

Mededelingen No 40 van 9 oktober 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 8 oktober 1973 is het stadspostagentschap Hengelo (Ov)-Deurningerstraat gevestigd, dat voor de
postdienst ressorteert onder het postkantoor Hengelo (Ov).
HENGELO (Ov)-DEURNINGERSTRAAT
DNPA 0670
1973-10-08
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HENGELO

G. Peuscherstraat

Mededelingen No 4 van 25 januari 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 19 januari 1977 is het stadspostagentschap Hengelo (Ov)-G. Peuscherstraat gevestigd, dat voor de
postdienst ressorteert onder het postkantoor Hengelo (Ov).
HENGELO (Ov)-G.PEUSCHERSTRAAT
DNPA 0671
1977-02-07

HENGELO

H.C. Pootstraat

Met ingang van 15 mei 1972 is het tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Hengelo (Ov)-H.C.
Pootstraat gevestigd.
HENGELO (Ov.)-H.C. POOTSTRAAT
DNBK 0285
1972-05-15

Het tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Hengelo (Ov)-H.C. Pootstraat is op 20 maart 1974
opgeheven.

HENGELO

H. Leefsmastraat

Mededelingen No 40 van 9 oktober 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 8 oktober 1973 is het stadspostagentschap Hengelo (Ov)-H. Leefmastraat gevestigd, dat voor de
postdienst ressorteert onder het postkantoor Hengelo (Ov).

55

HENGELO (Ov)-H.LEEFSMASTRAAT
DNPA 0672
1973-10-08

HENGELO

Krabbenbosplein

Mededelingen No 42 van 22 oktober 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 30 september 1974 is het stadspostagentschap Hengelo (Ov)-Krabbenbosplein gevestigd, dat voor
de postdienst ressorteert onder het postkantoor Hengelo (Ov).
HENGELO (Ov)-KRABBENBOSPLEIN
DNPA 0673
1974-09-30

HENGELO

Marthastraat

Mededeelingen No 66S van 6 januari 1932: Met ingang van 11 resp. 18 Januari 1932 worden gevestigd de postagentschappen, telegraaf- telefoonstations, zonder telegrambestelling Hengelo (Ov)C.T. Storkstraat en Hengelo (Ov)-Marthastraat.
HENGELO (Ov.)/MARTHASTRAAT
DNPA 0674
1932-01-18

Het postagentschap Hengelo (Ov)-Marthastraat is in 1950 opgeheven.

HENGELO

Mr. P.J. Troelstrastraat

Het postagentschap Hengelo (Ov.)-Mr. P.J. Troelstrastraat werd gevestigd op 23 september 1965.
HENGELO (Ov.)/Mr. P.J. Troelstrastraat
DNPA 0675
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1965-09-23

HENGELO

Oude Postweg

Met ingang van 17 augustus 1959 is het postagentschap Hengelo (Ov.)-Oude Postweg gevestigd.
HENGELO (Ov) OUDE POSTWEG
DNPA 0676
1959-08-28

HENGELO Ov-OUDE POSTWEG
DNPA 0677
1978-03-20

HENGELO

P.C. Hooftlaan

Mededelingen No 12 van 26 maart 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 21 maart 1974 is het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Hengelo (Ov)-H. C. Pootstraat opgeheven onder gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap P. C. Hooftlaan, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Hengelo (Ov.).
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Twee rubber kantoornaamstempels werden besteld op 13 februari 1974. Verzuimd werd om een afdruk van de stempels aan te brengen op de stempelkaart.

HENGEVELDE (OV)
Poststation Hengevelde
Met ingang van .. 1936 is te Hengevelde een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Goor.
HENGEVELDE (Ov.)
KNPS 0164
1941-06-03

Het poststation te Hengevelde werd op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Hengevelde
Met ingang van .. is te Hengevelde een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Goor.
Het hulppostkantoor te Hengevelde werd op 31 juli 1971 opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Hengevelde
Mededelingen No 27 van 6 juli 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 augustus 1971 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Hengevelde vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Goor.
HENGEVELDE
KNPL 0117
1971-08-01
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HENGSTDIJK (ZL)
Bestelhuis Hengstdyk
Te Hengstdyk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Hulst. Het bestelhuis werd op 31 mei 1877 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Hengstdijk (1)
Het hulppostkantoor Hengstdijk werd op 1 juni 1877 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Hulst.
HENGSTDIJK
KNHK 1255A
1877-06-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Hengstdijk werd op 31 oktober 1882 opgeheven.

Hulppostkantoor Hengstdijk (2)
HENGSTDIJK
KNHK 1255B
1??
x
Het hulppostkantoor te Hengstdijk werd op 30 juni 1925 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Hengstdijk
Met ingang van 1 juli 1925 is te Hengstdijk een poststation gevestigd.
HENGSTDIJK
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Hulppostkantoor Hengstdijk (3)
Het hulppostkantoor te Hengstdijk is op 31 maart 1979 opgeheven. De plaats Hengstdijk werd vanaf 2

HENSBROEK (NH)
Bestelhuis Hensbroek
Te Hensbroek was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Alkmaar. Het bestelhuis werd op 31 december 1875 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Hensbroek
Het hulppostkantoor Hensbroek werd opgericht op 1 januari 1875 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Alkmaar.
HENSBROEK
KNHK 1256
1875-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Mededeelingen No 11563S van 13 december 1922: Met ingang van 16 December 1922 wordt het
hulppostkantoor te Hensbroek opgeheven.

Poststation Hensbroek
Met ingang van 17 december 1922 werd te Hensbroek een poststation gevestigd.
HENSBROEK

60

Op 30 november 1971 is het poststation te Hensbroek opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Hensbroek
Mededelingen No 47 van 23 november 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 december 1971 wordt het poststation te Hensbroek vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Alkmaar.
HENSBROEK
KNPL 0118
1971-12-01

Met ingang van 1 januari 1973 is het plattelandspostagentschap te Hensbroek overgebracht van het
ressort van het postkantoor Alkmaar naar het ressort van het postkantoor Heerhugowaard.

HERBAIJUM (FR)
Bestelhuis Herbayum
Te Herbayum (gemeente Franekeradeel) was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Franeker. Na opheffing van het bestelhuis in 1867 werd geen
hulppostkantoor opgericht.

HERKENBOSCH (LB)
Hulppostkantoor Herkenbosch
Mededeelingen No 5162s van 9 september 1915: Met ingang van 16 september 1915 wordt te Herkenbosch een hulppostkantoor gevestigd, hetwelk zal ressorteeren onder het postkantoor te Roermond.
HERKENBOSCH (Lb.)
KNHK 1257
1915-09-16
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HERKENBOSCH / ROERMOND
RNHK 0549
1929-05-24

HERKINGEN (ZH)
Distributiekantoor Herkingen
Te Herkingen was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Dirksland.

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

Hulppostkantoor Herkingen (1)
Het hulppostkantoor Herkingen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Dirksland.
HERKINGEN
KNHK 1258
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
HERKINGEN
KNHK 1259
1873-12-30
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
HERKINGEN

Op 31 mei 1936 werd het hulppostkantoor te Herkingen opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Herkingen (1)
Met ingang van 1 juni 1936 is te Herkingen een poststation gevestigd.
Het poststation te Herkingen is op .. 1947 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Herkingen (2)
Met ingang van 1 juli 1947 is te Herkingen een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Middelharnis.
HERKINGEN- / MIDDELHARNIS
RNHK 0550
1947-06-13

Op 30 april 1954 is het hulppostkantoor te Herkingen opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Herkingen (2)
Met ingang van 1 mei 1954 is te Herkingen een poststation gevestigd.
HERKINGEN
KNPS 0165
1954-07-03
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HERNEN (GD)
Bestelhuis Hernen
Te Hernen (gemeente Bergharen) was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Nijmegen. Na opheffing van het bestelhuis in 1877 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Hernen
Mededeelingen No 1587s van 2 maart 1916: Met ingang van 16 Maart 1916, wordt te Hernen een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Wijchen als hoofdkantoor zal optreden.
HERNEN (Gld.)
KNHK 1260
1916-03-16

HERNEN / WIJCHEN
RNHK 0551
1929-05-27

Het hulppostkantoor te Hernen is met ingang van 15 januari 1934 overgebracht van het ressort van
het postkantoor Wijchen naar het ressort van het postkantoor Nijmegen.
HERNEN / NIJMEGEN
RNHK 0552
1934-01-15
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Het hulppostkantoor te Hernen is met ingang van 1 juli 1964 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Nijmegen naar het ressort van het postkantoor Wijchen.

HERPEN (NB)
Bestelhuis Herpen
Te Herpen was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Grave. Het bestelhuis werd op 30 april 1873 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Herpen
Het hulppostkantoor Herpen werd op 1 mei 1873 opgericht en behoorde tot het ressort van het postkantoor Grave.
HERPEN
KNHK 1261
1873-05-02

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Ravenstein:
HERPEN

HERPEN (N.B.)
KNHK 1262
1921-03-05
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HERPEN / RAVENSTEIN
RNHK 0553
1929-05-02

Het hulppostkantoor te Herpen is op 15 oktober 1934 overgebracht van het ressort van het postkantoor Ravenstein naar het ressort van het postkantoor Nijmegen.
HERPEN / NIJMEGEN
RNHK 0554
1934-10-17

HERPEN / OSS
RNHK 0555
1947-02-13

HERPEN
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KNHK 1263
1966-10-26

HERPT (NB)
Poststation Herpt
Het poststation te Herpt werd gevestigd in 1925 behorende tot het ressort van het postkantoor Heusden.
Mededeelingen No 8179S van 20 juli 1932: Het poststation te Herpt wordt met ingang van 1 Augustus 1932 opgeheven.

HERTEN (LB)
Poststation Herten
Met ingang van .. 1936 is te Herten een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Roermond.
HERTEN (Lb.)
KNPS 0166
1944-01-14

Plattelandspostagentschap Herten-Hoofdstraat
Mededelingen No 39 van 28 september 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 4 oktober 1971 wordt het plattelandspostagentschap Herten-Hoofdstraat gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Roermond.
HERTEN-HOOFDSTRAAT
DNPL 0053
1971-10-04
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