IDAARD (FR)
Bestelhuis Idaard
Te Idaard (gemeente Idaarderadeel) was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Heerenveen. Na opheffing van het bestelhuis in 1872 werd geen hulppostkantoor opgericht.

IDE (DR)
Plattelandspostagentschap Ide
Mededeelingen No 3779S van 8 april 1931: Met ingang van 16 April 1931 wordt te Ide, behoorende
tot den bestelkring van het hulppostkantoor Vries een postagentschap gevestigd.
IDE
KNPL 0128
1931-04-16

ASSEN/IDE
DNPL 0061
1949-07-13

IDSKENHUIZEN (FR)
Poststation Idskenhuizen
Met ingang van .. 1929 is te Idskenhuizen een poststation gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Joure.
IDSKENHUIZEN (Fr.)
KNPS 0183
1941-06-03
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Op 28 februari 1966 is het poststation te Idskenhuizen opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap, telegraaf- en telefoonstation Idskenhuizen
Met ingang van 1 maart 1966 is te Idskenhuizen een plattelandspostagentschap annex telegraaf- en
telefoonstation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Joure.
JOURE/IDSKENHUIZEN
RNPL 0003
1966-04-20

IJLST (FR)
Hulppostkantoor IJlst
Het hulppostkantoor IJlst werd opgericht op 1 september 1869 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Sneek.
IJLST
KNHK 1414
1869-09-01

2

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
IJLST / SNEEK
RNHK 0620
1929-05-17

Hulptelegraafkantoor IJlst
KNTF 19??

Op de stempelbladzijde is een aantekening aangebracht, dat een kantoornaamstempel en een wapencachet in januari 1924 zijn terugontvangen. In het stempelboek komt geen afdruk van het naamstempel voor. In december 1923 werd het hulptelegraaf- en telefoonkantoor verenigd met het hulppostkantoor, vandaar dat zowel het naamstempel als het cachet overbodig werden.

IJMUIDEN (NH)
Hulppost- en telegraafkantoor IJmuiden
Het hulppost- en telegraafkantoor IJmuiden werd op 1 november 1876 opgericht en behoorde tot het
ressort van het postkantoor Beverwijk.
IJMUIDEN
KNHK 1415
1876-12-15

3

Stempelafdrukken op postzegels in zwart en blauwzwart.
Het hulppostkantoor te IJmuiden werd op 30 september 1878 opgeheven en vervangen door een
post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor IJmuiden
Met ingang van 1 oktober 1878 is te IJmuiden een post- en telegraafkantoor gevestigd.
IJMUIDEN
KNPK 0232
1912-04-03

IJMUIDEN

Bijpostkantoren en postagentschappen

IJMUIDEN

Canopusplein

4

Met ingang van 1 augustus 1966 is het postagentschap IJmuiden-Canopusplein gevestigd.
IJMUIDEN-CANOPUSPLEIN
DNPA 0742
1966-08-01

IJMUIDEN

De Rijpstraat

Mededeelingen No 3289S van 3 april 1929: Met ingang van 2 April 1929 is gevestigd het postagentschap annex telegraaf-telefoonstation IJmuiden-de Rijpstraat.
IJMUIDEN-DE RIJPSTRAAT
DNPA 0743
1929-04-02

Mededeelingen No 2195S van 25 februari 1931: Met ingang van 1 Maart 1931 wordt het postagentschap- telegraaf- telefoonstation IJmuiden-de Rijpstraat opgeheven en wordt gevestigd het postagentschap- telegraaf- telefoonstation zonder telegrambestelling IJmuiden-Kennemerlaan.
Mededeelingen No 3024S van 18 maart 1931: De opheffing van het postagentschap, telegraaf- telefoonstation IJmuiden-de Rijpstraat, en de vestiging van het postagentschap, telegraaf- telefoonstation IJmuiden-Kennemerlaan zijn nader bepaald op 1 Mei 1931.

IJMUIDEN

Groeneweg

Met ingang van 15 november 1946 is het postagentschap IJmuiden-Groeneweg gevestigd.
IJMUIDEN-/GROENEWEG
DNPA 0744
1946-11-15
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Het postagentschap IJmuiden-Groeneweg werd opgeheven met ingang van 1 januari 1950.

IJMUIDEN

Kanaalstraat (1)

Het postagentschap IJmuiden-Kanaalstraat werd gevestigd op 1 februari 1941.
IJMUIDEN-/KANAALSTRAAT
DNPA 0745
1941-02-01

Mededeelingen No II van 13 januari 1943: De navolgende postinrichtingen zijn sedert 1 Januari
1943 gesloten: Het hulppostkantoor te Velsen, de postagentschappen Driehuis gemeente Velsen,
IJmuiden-Kanaalstraat, IJmuiden-Kennemerlaan. Genoemde sluitingen houden verband met de evacuatie der zeeplaatsen.

IJMUIDEN

Kanaalstraat (2)

De benaming van het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket IJmuiden-West is op 1 mei 1973 gewijzigd in IJmuiden-Kanaalstraat.
IJMUIDEN-KANAALSTRAAT
DNBK 0291
1973-05-01

IJMUIDEN

Kennemerlaan

Mededeelingen No 2195S van 25 februari 1931: Met ingang van 1 Maart 1931 wordt het postagentschap- telegraaf- telefoonstation IJmuiden-de Rijpstraat opgeheven en wordt gevestigd het postagentschap- telegraaf- telefoonstation zonder telegrambestelling IJmuiden-Kennemerlaan.
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Mededeelingen No 3024S van 18 maart 1931: De opheffing van het postagentschap, telegraaf- telefoonstation IJmuiden-de Rijpstraat, en de vestiging van het postagentschap, telegraaf- telefoonstation IJmuiden-Kennemerlaan zijn nader bepaald op 1 Mei 1931.
IJMUIDEN-KENNEMERLAAN
DNPA 0746
1931-05-01

Mededeelingen No II van 13 januari 1943: De navolgende postinrichtingen zijn sedert 1 Januari
1943 gesloten: Het hulppostkantoor te Velsen, de postagentschappen Driehuis gem. Velsen, IJmuiden-Kanaalstraat, IJmuiden-Kennemerlaan. Genoemde sluitingen houden verband met de evacuatie
der zeeplaatsen.

IJMUIDEN

Planetenweg

Met ingang van 21 september 1972 is het stadspostagentschap IJmuiden-Planetenweg gevestigd.
IJMUIDEN-PLANETENWEG
DNPA 0747
1972-09-21

IJMUIDEN

West

Met ingang van 9 december 1952 is het bijpostkantoor IJmuiden-West gevestigd.
IJMUIDEN-WEST
DNBK 0292
1952-12-09

De benaming van het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket IJmuiden-West is op 1 mei 1973 gewijzigd in IJmuiden-Kanaalstraat.

IJMUIDEN

Zeeweg
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Mededeelingen No 9453S van 4 september 1929: Op 2 September 1929 is gevestigd het postagentschap- telegraaf- en telefoonstation IJmuiden-Zeeweg.
IJMUIDEN-ZEEWEG
DNPA 0748
1929-09-02
X
Met ingang van 1 februari 1943 is het postagentschap IJmuiden-Zeeweg tijdelijk gesloten.
Het postagentschap werd heropend op 1 februari 1950.
IJMUIDEN/ZEEWEG
DNPA 0749
1950-02-01

Met ingang van 1 januari 1953 is het postagentschap IJmuiden-Zeeweg opgeheven.

IJMUIDEN

Velsen-Zuid

Mededelingen No 30 van 31 juli 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 13 augustus 1973 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Velsen vervangen door een
stadspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor IJmuiden.
Dienstorder No H.641 van 4 december 1973: Wijziging benaming postinrichting.
Met ingang van 1 november 1973 is de benaming van het stadspostagentschap Velsen gewijzigd in
Velsen-Zuid.
VELSEN-ZUID
KNPA 0009
1973-11-01

Hulppostkantoor IJmuiden-Oost
Mededeelingen No 10888S van 13 oktober 1926: Met ingang van 1 November 1926 wordt de naam
van het hulppostkantoor Velseroord resp. Wijkeroog gewijzigd in IJmuiden-Oost resp. VelsenNoord.
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IJSBRECHTUM (FR)
Bestelhuis Ysbrechtum
Te Ysbrechtum (gemeente Wijmbritseradeel) was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Sneek. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Folsgaren, Tjalhuizen en Tirns. Na opheffing van het bestelhuis in 1868 werd geen hulppostkantoor opgericht.

IJSSELMONDE c.q. IJSELMONDE (ZH)
Hulppostkantoor IJsselmonde
Het hulppostkantoor IJsselmonde werd opgericht op 1 april 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Rotterdam.
YSSELMONDE
KNHK 1416
1851-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
IJSSELMONDE
KNHK 1417
1873-12-30

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Op 1 januari 1883 werd de benaming van het hulppostkantoor gewijzigd in IJselmonde, maar deze
benaming werd teruggebracht tot IJsselmonde in augustus 1903.
IJSELMONDE
KNHK 1418
1888-07-28

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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Op 15 september 1907 is het hulppostkantoor te IJsselmonde opgeheven en vervangen door een
postkantoor.

Postkantoor IJsselmonde
Dienstorder No 417 van 28 augustus 1907: Met ingang van 16 september 1907 wordt het hulppostkantoor te IJsselmonde opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
Onder dit postkantoor zullen ressorteeren de hulppostkantoren Bolnes, Ridderkerk en Slikkerveer.
Het postkantoor te IJsselmonde wordt mede in verbinding gebracht met de treinen RotterdamEindhoven H en Venlo-Rotterdam VI.
IJSSELMONDE
KNPK 0233
1907-09-16

Op 30 september 1927 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te IJsselmonde opgeheven en vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor IJsselmonde
Mededeelingen No 6937S van 21 september 1927: Met ingang van 1 October 1927 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te IJsselmonde vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk evenals de hulpkantoren Bolnes en Slikkerveer voor den postdienst onder het postkantoor te Rotterdam zal ressorteeren.
IJSSELMONDE / ROTTERDAM
RNHK 0621
1929-03-11

Mededeelingen No XLV van 1940: Met ingang van 1 November 1940 worden de hulppostkantoren te
Bennekom, Delden, Heerde, Landsmeer, Meerssen, Oude Pekela, Rhenen, IJsselmonde en Zoetermeer vervangen door ongeclassificeerde hulppostkantoren.

Poststation IJsselmonde-West
Mededeelingen P.T.T. van 28 september 1938: Met ingang van 26 september 1938 werd te WestIJsselmonde een poststation zonder bestelling gevestigd, hetwelk met den naam IJsselmonde-West
moet worden aangeduid.
IJSSELMONDE-WEST (Z.H.)
KNPS 0184
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1941-06-18

Het poststation te IJsselmonde-West werd op 1 oktober 1965 opgeheven.

IJSSELMUIDEN (OV)
Bestelhuis Ysselmuiden
Te Ysselmuiden was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Kampen. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Grafhorst (vervallen in 1857, zie aldaar). Na opheffing van het bestelhuis in 1870 werd geen hulppostkantoor opgericht.

IJSSELSTEIJN (LB)
Poststation IJsselstein
Het poststation te IJsselstein werd gevestigd op 1 juni 1942.

IJSSELSTEIN (UT)
Distributiekantoor Ysselstein
Te Ysselstein was vanaf 1834 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Utrecht.

Het distributiekantoor te Ysselstein werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor IJsselstein (1)
Het hulppostkantoor IJsselstein werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Utrecht.
YSSELSTEIN
KNHK 1419
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
IJSSELSTEIJN
KNHK 1420
1866-10-02

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te IJsselstein werd op 19 december 1880 opgeheven en vervangen door een
post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor IJsselstein
Met ingang van 20 december 1880 is te IJsselstein een post- en telegraafkantoor gevestigd.
IJSELSTEIN
KNPK 0234
1899-06-07

IJSSELSTEIN
KNPK 0235
1913-02-04
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IJSSELSTEIN (Ut.)
KNPK 0236
1930-08-26

Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te IJsselstein is op 30 september 1932 opgeheven en vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor IJsselstein (2)
Mededeelingen No 10810S van 21 september 1932: Met ingang van 1 October 1932 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te IJsselstein opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor voor
de drie diensten. Voor den postdienst zal het dit met het hulppostkantoor te Lopik en de stations te
Benschop, Jaarsveld en Lopikerkapel ressorteeren onder het hoofdkantoor te Utrecht.
IJSSELSTEIN / UTRECHT
RNHK 0622
1932-11-08
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Het hulppostkantoor te IJsselstein is op 1 april 1947 overgebracht van het ressort van het postkantoor Utrecht naar het ressort van het postkantoor Vianen.
IJSSELSTEIN- / VIANEN
RNHK 0623
1947-04-05

Op 30 april 1977 is het hulppostkantoor te IJsselstein opgeheven en vervangen door een hoofdpostkantoor.
Mededelingen No 14 van 5 april 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 mei 1977 wordt:
a. het hulppostkantoor met bestelling te IJsselstein (Ut) omgezet in hoofdkantoor;
b. voor het hoofdkantoor IJsselstein (Ut) een ressort gevormd dat de hulppostkantoren met bestelling
Benschop, Lopik, het hulppostkantoor zonder bestelling Polsbroek, het postagentschap IJsselstein
(Ut)-De Clinckhoeff en het zitting houden te Lopikerkapel zal omvatten, welke postinrichtingen aan
het ressort van het districtspostkantoor Utrecht worden onttrokken;
c. het postagentschap IJsselstein (Ut)-De Clinckhoeff aangemerkt als stadspostagentschap i.p.v.
plattelandspostagentschap.
IJSSELSTEIN (Ut)
KNPK 0237
1977-04-29

POSTKANTOOR IJSSELSTEIN (Ut)
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IJSSELSTEIN

Bijpostkantoor

IJSSELSTEIN

Utrechtsestraat

Op 2 oktober 1979 is het bijpostkantoor IJsselstein Ut-Utrechtsestraat gevestigd.
IJSSELSTEIN Ut- UTRECHTSESTRAAT
DNBK 0293
1978-06-22

Plattelandspostagentschap IJsselstein-De Clinckhoeff
Mededelingen No 45 van 13 november 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 7 november 1973 is het plattelandspostagentschap IJsselstein (Ut)-De Clinckhoeff gevestigd, dat
voor de postdienst ressorteert onder het districtspostkantoor Utrecht.
IJSSELSTEIN (Ut)-DE CLINCKHOEFF
DNPL 0062
1973-11-07

Mededelingen No 14 van 5 april 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 mei 1977 wordt het postagentschap IJsselstein (Ut)-De Clinckhoeff aangemerkt als stadspostagentschap i.p.v. plattelandspostagentschap.
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IJZENDIJKE (ZL)
Distributiekantoor Yzendyke
Te Yzendyke was vanaf 1814 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Oostburg.

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

Hulppostkantoor Yzendyke
Het hulppostkantoor Yzendyke werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Breskens.
YZENDYKE
KNHK 1421
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart. Lettertype met schreven.
IJZENDIJKE
KNHK 1422
1872-10-24

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 maart 1881 werd het hulppostkantoor te IJzendijke opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Post- en telegraafkantoor IJzendijke
Met ingang van 1 april 1881 is te IJzendijke een post- en telegraafkantoor gevestigd.
IJZENDIJKE
KNPK 0238
1884-11-28

Op 5 maart 1933 is het postkantoor te IJzendijke opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor IJzendijke
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Op 6 maart 1933 is te IJzendijke een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Breskens.
IJZENDIJKE / BRESKENS
RNHK 0624
1933-03-03

IJZENDIJKE / BRESKENS
RNHK 0625
1964-07-03

Op 1 april 1975 is het hulppostkantoor te IJzendijke overgebracht van het ressort van het postkantoor
Breskens naar het ressort van het postkantoor Oostburg.

IJZENDOORN (GD)
Bestelhuis IJzendoorn
Te IJzendoorn was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Tiel. Het bestelhuis werd op 15 mei 1875 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor IJzendoorn
Het hulppostkantoor IJzendoorn werd opgericht op 16 mei 1875. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Tiel.
IJZENDOORN
KNHK 1423
1875-05-16
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

IJZENDOORN / TIEL
RNHK 0626
1929-05-02

IJZENDOORN / TIEL
RNHK 0627
1945-11-09

IJZENDOORN (Gld.)
KNHK 1424
1945-11-09
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Met ingang van 30 november 1956 is het hulppostkantoor te IJzendoorn opgeheven en vervangen
door een poststation.

Poststation IJzendoorn
Op 1 december 1956 is te IJzendoorn een poststation gevestigd.
Op 31 maart 1969 is het poststation te IJzendoorn opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap IJzendoorn
Met ingang 1 april 1969 is te IJzendoorn een plattelandspostagentschap gevestigd.
IJZENDOORN
KNPL 0129
1969-04-17

ILPENDAM (NH)
Bestelhuis Ilpendam
Te Ilpendam was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Purmerend. Het bestelhuis werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ilpendam (1)
Het hulppostkantoor Ilpendam werd op 1 augustus 1870 opgericht en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Purmerend.
ILPENDAM
KNHK 1425
1870-08-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
ILPENDAM (N.H.)
KNHK 1426
1921-12-08

ILPENDAM / PURMEREND
RNHK 0628
1929-04-23

Met ingang van 31 maart 1934 is het hulppostkantoor te Ilpendam opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Ilpendam
Op 1 april 1934 is te Ilpendam een poststation gevestigd.
Het poststation te Ilpendam is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ilpendam (2)
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Te Ilpendam is op .. een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor
Purmerend.
Met ingang van 31 juli 1971 is het hulppostkantoor te Ilpendam opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Ilpendam
Mededelingen No 28 van 13 juli 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 augustus 1971 wordt het hulppostkantoor met bestelling te Ilpendam vervangen door een plattelandspostagentschap dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Purmerend.
ILPENDAM
KNPL 0130
1971-08-02

INGEN (GD)
Bestelhuis Ingen
Te Ingen was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Wageningen. Het bestelhuis werd op 30 april 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ingen
Het hulppostkantoor Ingen werd opgericht op 1 mei 1870 en behoorde tot het ressort van het postkantoor Wageningen.
INGEN
KNHK 1427
1870-05-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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Op 30 september 1929 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ingen opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Ingen
Mededeelingen No 10332S van 25 september 1929: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Ingen wordt met ingang van 1 October 1929 vervangen door een station voor de drie diensten. De
postbestelling ter plaatse zal van het station uit geschieden.
INGEN (Gld.)
KNPS 0185
1941-05-30

Hulppostkantoor Ingen
INGEN- / TIEL
RNHK 0629
1944-01-14

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

Plattelandspostagentschap Ingen
Mededelingen No 42 van 23 oktober 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1973 is het hulppostkantoor met bestelling Ingen vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Tiel.
INGEN
KNPL 0131
1973-10-18
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IRNSUM (FR)
Distributiekantoor Irnsum
Te Irnsum was vanaf 1841 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Leeuwarden.

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

Hulppostkantoor Irnsum (1)
Het hulppostkantoor Irnsum werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Leeuwarden.
IRNSUM
KNHK 1428
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
IRNSUM
KNHK 1429
1869-01-28

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Grouw:
IRNSUM
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Op 31 december 1935 is het hulppostkantoor te Irnsum opgeheven en vervangen door een poststation.

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

Hulppostkantoor Irnsum (2)
Met ingang van 1 februari 1947 is te Irnsum een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Leeuwarden.
IRNSUM- / LEEUWARDEN
RNHK 0630
1947-01-25

IRNSUM

Op 31 augustus 1963 is het hulppostkantoor te Irnsum opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Irnsum (2)
Met ingang van 1 september 1963 is te Irnsum een poststation met bestelling gevestigd.
IRNSUM
KNPS 0186
1969-05-16
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Op 31 juli 1974 is het hulppostkantoor te Irnsum opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Irnsum
Mededelingen No 30 van 30 juli 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1-8-1974 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Irnsum vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het districtspostkantoor Leeuwarden.

ITTEREN (LB)
Poststation Itteren
Met ingang van .. 1941 is te Itteren een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Maastricht.
ITTEREN (Lb.)
KNPS 0187
1941-06-23

Op 24 maart 1975 is het hulppostkantoor te Itteren opgeheven.

Zitting houden te Itteren
Mededeling No 14 van 8 april 1975: kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 24 maart 1975 is het hulppostkantoor zonder bestelling te Itteren opgeheven en wordt
in de plaats daarvan van 14.30-16.30 uur te Itteren zitting gehouden.
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
Zitting houden
Itteren
Maastricht-Pasestraat

ITTERSUM (OV)
Stadspostagentschap Ittersum
Op 19 februari 1968 is het stadspostagentschap Ittersum gevestigd behorende tot het ressort van
het districtspostkantoor Zwolle.
ITTERSUM
KNPA 0010
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1968-02-19

Met ingang van 18 september 1972 is het postagentschap (Zwolle) Ittersum opgeheven en vervangen door het stadspostagentschap Zwolle-Nieuwe Deventerweg.

ITTERVOORT (LB)
Plattelandspostagentschap Ittervoort
Mededelingen No 23 van 8 juni 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 14 juni 1971 wordt het plattelandspostagentschap Ittervoort gevestigd, dat voor de postdienst zal
ressorteren onder postkantoor Weert.
ITTERVOORT
KNPL 0132
1971-06-14

JAARSVELD (UT)
Hulppostkantoor Jaarsveld
Het hulppostkantoor Jaarsveld werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Schoonhoven.
JAARSVELD
KNHK 1430
1851-07-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
JAARSVELD
KNHK 1431
1873-07-16
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later IJsselstein:
JAARSVELD

JAARSVELD (Ut.)
KNHK 1432
1915-08-23

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Jaarsveld
Mededeelingen No 10665S van 8 oktober 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Jaarsveld wordt met ingang van 16 October 1924 vervangen door een station voor den postdienst en
een station voor den telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van
Lopik uit geschieden.
Mededeelingen No 10810S van 21 september 1932: Met ingang van 1 October 1932 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te IJsselstein opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor voor
de drie diensten. Voor den postdienst zal het dit met het hulppostkantoor te Lopik en de stations te
Benschop, Jaarsveld en Lopikerkapel ressorteeren onder het hoofdkantoor te Utrecht.
JAARSVELD
KNPS 0188
1956-08-23
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Mededelingen No 49 van 7 december 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 december 1971 is het poststation te Jaarsveld opgeheven.

JISP (NH)
Hulptelegraafkantoor Jisp
JISP
KNTF 0063
1909-11-15

De beide afdrukken zijn aangebracht op de bladzijde van het postkantoor Wormerveer van het stempelboek.

Hulppostkantoor Jisp
Mededeelingen No 4428s van 2 oktober 1913: Met ingang van 1 October 1913 is te Jisp een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Wormerveer zal optreden als hoofdkantoor.
JISP
KNHK 1433
1913-10-01
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Op 28 februari 1924 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Jisp opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Jisp
Mededeelingen No 2139S van 27 februari 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Jisp
wordt met ingang van 1 Maart 1924 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Wormer uit geschieden.

JOPPE (GD)
Hulppostkantoor Joppe (1)
Mededeelingen No 8132s van 6 november 1918: Met ingang van 1 December 1918 wordt te Joppe
een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Zutphen als hoofdkantoor zal optreden.
JOPPE (Gld.)
KNHK 1434
1918-12-01

Op 28 februari 1932 is het hulppost-, telegraaf en telefoonkantoor te Joppe opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- een telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Joppe
Mededeelingen No 2106S van 24 februari 1932: Met ingang van 1 Maart 1932 wordt het hulppost-,
telegraaf en telefoonkantoor te Joppe vervangen door een poststation, een telegraafstation een telefoonstation. De postbestelling ter plaatse zal van het station uit geschieden.
Het poststation te Joppe is op 31 december 1943 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Joppe (2)
Met ingang van 1 januari 1944 is te Joppe een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Zutphen.
JOPPE / ZUTPHEN
RNHK 0631
1944-01-06

JORWERD (FR)
Hulppostkantoor Jorwerd
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Het hulppostkantoor Jorwerd werd op 16 oktober 1891 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Leeuwarden.
JORWERD
KNHK 1435
1891-11-05

JORWERD (Fr.)
KNHK 1436
1918-02-07

Op 15 mei 1926 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Jorwerd opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Jorwerd
Mededeelingen No 4893S van 21 april 1926: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Jorwerd wordt met ingang van 16 Mei 1926 vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation, met
telegrambestelling.
JORWERD (Fr.)
KNPS 0189
1930-10-22

Het poststation te Jorwerd werd opgeheven op 1 mei 1956.

JOURE (FR)
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Distributiekantoor De Joure
Te De Joure was vanaf 1830 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Heerenveen.

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

Hulppostkantoor Joure
Het hulppostkantoor Joure werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Heerenveen.
DE JOURE
KNHK 1437
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw, groen en zwart. Lettertype met schreven.
De benaming JOURE werd vanaf .. voorgeschreven.
Te Joure werd op 15 augustus 1864 een telegraafkantoor opgericht.

JOURE
KNHK 1438
1866-08-08

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
Op 31 maart 1874 is het hulppostkantoor te Joure opgeheven en vervangen door een post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Joure
Met ingang van 1 april 1874 is te Joure een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van
het postkantoor en telegraafkantoor ter plaatse.
JOURE
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KNPK 0239
1885-12-22

Op 31 maart 1937 is het postkantoor te Joure opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Joure
Mededeelingen van 17 maart 1937: Met ingang van 1 April 1937 worden de postkantoren te Hansweert, Joure, Lemmer, Lobith-Tolkamer, Raalte, Renkum, Sassenheim, Twello en Vianen vervangen
door hulppostkantoren, welke -evenals de met deze kantoren verbonden hulpkantoren en poststations
(het ressort der resp. voormalige hoofdkantoren)- niet onder een hoofdkantoor zullen ressorteeren.
Het hulppostkantoor te Joure is op .. 1947 toegevoegd aan het ressort van het postkantoor Heerenveen.
JOURE / HEERENVEEN
RNHK 0632
1947-08-11

JOURE
KNHK 1439
1952-09-01

JUBBEGA (FR)
Bestelhuis Jubbega-Schurega
Te Jubbega-Schurega was vanaf 1867 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Heerenveen. Het bestelhuis werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Jubbega
Het hulppostkantoor Jubbega werd op 1 augustus 1870 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Heerenveen.
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JUBBEGA
KNHK 1440
1870-08-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Gorredijk:
JUBBEGA

JUBBEGA / GORREDIJK
RNHK 0633
1929-05-17

JUBBEGA

Met ingang van 19 oktober 1967 is de benaming van het hulppostkantoor Jubbega gewijzigd in
Jubbega-Schurega.
Dienstorder No H.614 van 20 november 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het hulppostkantoor met bestelling, dat thans wordt aangeduid met de benaming
Jubbega-Schurega, wordt m.i.v. 1 december 1973 gewijzigd in Jubbega.
JUBBEGA
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KNHK 1441
1973-07-10

Hulppostkantoor Jubbega-Schurega
Met ingang van 19 oktober 1967 is de benaming van het hulppostkantoor Jubbega gewijzigd in Jubbega-Schurega.
JUBBEGA-SCHUREGA
KNHK 1442
1967-11-15

Dienstorder No H.614 van 20 november 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het hulppostkantoor met bestelling, dat thans wordt aangeduid met de benaming
Jubbega-Schurega, wordt m.i.v. 1 december 1973 gewijzigd in Jubbega.

JULIANADORP (NH)
Hulppostkantoor Julianadorp
Mededeelingen No 5128s van 13 november 1913: Met ingang van 1 December 1913 zal het hulppostkantoor te Koegras zijn genaamd “Julianadorp”.
JULIANADORP
KNHK 1443
1913-12-01

JULIANADORP / DEN HELDER
RNHK 0634
1929-04-23
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Dienstorder No H.325 van 28 juni 1977: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het hulppostkantoor met bestelling, dat werd aangeduid met de naam Julianadorp,
is te rekenen van 1 juli 1977 gewijzigd in Den Helder-Langevliet.

JUTPHAAS c.q. JUTFAAS (UT)
Hulppostkantoor Jutphaas
Het hulppostkantoor Jutphaas werd opgericht op 1 januari 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Utrecht.
JUTPHAAS
KNHK 1444
1851-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
JUTPHAAS
KNHK 1445
1872-07-29

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming JUTFAAS werd voorgeschreven vanaf 1 januari 1883.
Het hulppostkantoor Jutphaas behoorde later tot het ressort van het op 1 augustus 1886 opgerichte
postkantoor Vreeswijk.
JUTFAAS
KNHK 1446
1887-01-31

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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In het stempelboek op de bladzijde van het postkantoor Vreeswijk is het stempel afgedrukt met de
verstrekkingsdatum 31 januari 1887 terwijl in het stempelboek van de hulppostkantoren deze afdruk is
aangebracht met de verstrekkingsdatum 1 februari 1887.
In augustus 1903 werd de oude benaming JUTPHAAS weer toegepast.
JUTPHAAS (Ut.)
KNHK 1447
1922-12-20

JUTPHAAS / VREESWIJK
RNHK 0635
1929-05-22

JUTPHAAS / UTRECHT
RNHK 0636
1934-06-29

Dienstorder No H.614 van 20 november 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van de hulppostkantoren, die werden aangeduid met de benaming Jutphaas en Vreeswijk, is te rekenen van 12 november gewijzigd in resp. Nieuwegein en Nieuwegein-Rozenstraat.

JUTRIJP (FR)
Bestelhuis Jutryp
Te Jutryp was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Sneek. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Hommerts. Het bestelhuis werd op 30 april 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Jutrijp
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Het hulppostkantoor Jutrijp werd op 1 mei 1869 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Sneek.
JUTRIJP
KNHK 1448
1869-05-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
JUTRIJP-HOMMERTS
KNHK 1449
1899-03-22

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Jutrijp-Hommerts
Mededeelingen No 3860S van 9 april 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te JutrijpHommerts wordt met ingang van 1 Mei 1924 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en
telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Sneek uit geschieden.
JUTRIJP-HOMMERTS (Fr.)
KNPS 0190
1939-06-14
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Hulppostkantoor Jutrijp Hommerts
Dienstorder No H.425 van 23 juli 1970: Wijzigingen benaming postinrichting.
Op 1 augustus 1970 wordt de benaming gewijzigd van de volgende postinrichting: het hulppostkantoor, dat thans wordt aangeduid met de benaming 'Jutrijp Hommerts', in 'Hommerts'.
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