KLIMMEN (LB)
Hulppostkantoor Klimmen
Mededeelingen No 5584s van 24 november 1910: Met ingang van 16 December e.k. wordt een
hulppostkantoor gevestigd te Klimmen, waarvoor het postkantoor te Valkenburg (Lb.) zal optreden als
hoofdkantoor.
KLIMMEN
KNHK 1512
1910-12-16

KLIMMEN / VALKENBURG
RNHK 0656
1929-05-24

KLIMMEN
KNHK 1513
1956-12-01

Met ingang van 30 november 1976 is het hulppostkantoor te Klimmen opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Klimmen

Op 2 december 1976 is te Klimmen een plattelandspostagentschap gevestigd onder het postkantoor
Valkenburg Lb.
De benaming van het plattelandspostagentschap Klimmen is op 1 april 1977 gewijzigd in KlimmenKlimmenderstraat

Plattelandspostagentschap Klimmen-Klimmenderstraat
De benaming van het plattelandspostagentschap Klimmen is met ingang van 1 april 1977 gewijzigd in
Klimmen-Klimmenderstraat.
KLIMMEM-KLIMMENDERSTRAAT
DNPL 0064
1977-04-01

Plattelandspostagentschap Klimmen-Schalenboschweg
Met ingang van 1 mei 1973 is het plattelandspostagentschap Klimmen-Schalenboschweg gevestigd
behorende tot het ressort van het postkantoor Valkenburg Lb.
KLIMMEN-SCHALENBOSCHWEG
DNPL 0065
1973-05-01

KLOETINGE (ZL)
Bestelhuis Kloetinge
Te Kloetinge was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Goes. Het bestelhuis werd op 30 april 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Kloetinge

Het hulppostkantoor Kloetinge werd op 1 mei 1869 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Goes.
KLOETINGE
KNHK 1514
1869-05-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
KLOETINGE (Zl.)
KNHK 1515
1916-01-06

KLOETINGE/GOES
RNHK 0657
1929-05-27

Op 30 juni 1932 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Kloetinge opgeheven en vervangen door
een (plattelands)postagentschap.

Plattelandspostagentschap Kloetinge
Mededeelingen No 6939S van 22 juni 1932: Met ingang van 1 Juli 1932 wordt het hulppost-, telegraafen telefoonkantoor te Kloetinge opgeheven en vervangen door een postagentschap, een telegraafstation
en een telefoonstation. Het postagentschap zal voor den postdienst ressorteeren onder het hoofdkantoor
te Goes. De bestellingen te Kloetinge zullen van Goes uit geschieden.
GOES-/KLOETINGE
RNPL 0005
1936-11-10

KLOETINGE
KNPL 0143
1963-06-12

KLOOSTERBUREN (GN)
Hulppostkantoor Kloosterburen (1)
Het hulppostkantoor Kloosterburen werd opgericht op 1 augustus 1870. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Onderdendam.
KLOOSTERBUREN
KNHK 1516
1870-08-01

Het hulppostkantoor Kloosterburen behoorde later tot het ressort van het op 1 november 1883 opgerichte
postkantoor Winsum (Groningen).
KLOOSTERBUREN

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Kloosterburen werd met ingang van 31 oktober 1935 opgeheven en vervangen
door een poststation.

Poststation Kloosterburen
Op 1 november 1935 is te Kloosterburen een poststation gevestigd.
Het poststation te Kloosterburen is op 31 juli 1944 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Kloosterburen (2)
Met ingang van 1 augustus 1944 is te Kloosterburen een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Winsum.
KLOOSTERBUREN / WINSUM
RNHK 0658
1944-07-31

Het hulppostkantoor te Kloosterburen is op 31 augustus 1974 opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Kloosterburen
Op 2 september 1974 is te Kloosterburen een plattelandspostagentschap gevestigd.
KLOOSTERBUREN
KNPL 0144
1974-09-13

KLOOSTERHAAR (OV)
Plattelandspostagentschap Kloosterhaar
Met ingang van 3 oktober 1966 is het plattelandspostagentschap Kloosterhaar gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Hardenberg.
HARDENBERG/KLOOSTERHAAR
RNPL 0006
1966-10-26

Mededelingen No 32 van 13 augustus 1974: Kantoren, Vestiging enz.

Op 1 oktober 1974 worden:
a. het hulppostkantoor te Den Ham en het plattelandspostagentschap te Daarle overgebracht van het
ressort van het postkantoor Ommen naar het ressort van het postkantoor Vriezenveen;
b. het hulppostkantoor te Vroomshoop en de plattelandspostagentschappen te Daarlerveen, Beerzerveld
en Langeveen overgebracht van het ressort van het postkantoor Almelo naar het ressort van het
postkantoor Vriezenveen;
c. het hulppostkantoor te Bergentheim en het plattelandspostagentschap te Kloosterhaar overgebracht van
het ressort van het postkantoor Hardenberg naar het ressort van het postkantoor Vriezenveen.
KLOOSTERHAAR
KNPL 0145
1974-10-01

KLOOSTERZANDE (ZL)
Hulppostkantoor Kloosterzande
Het hulppostkantoor Kloosterzande werd opgericht op 16 december 1879. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Hulst.
KLOOSTERZANDE
KNHK 1517
1879-12-16

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
KLOOSTERZANDE (Zl.)

KNHK 1518
1915-12-18

KLOOSTERZANDE / HULST
RNHK 0659
1929-05-23

KLOOSTERZANDE (Zl.)

KLUNDERT (NB)
Distributiekantoor Klundert
Te Klundert was vanaf 1831 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Breda.

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

Hulppostkantoor Klundert
Het hulppostkantoor Klundert werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Zevenbergen.
KLUNDERT
KNHK 1519
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
Op 31 mei 1877 is het hulppostkantoor te Klundert opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Klundert
Met ingang van 1 juni 1877 is te Klundert een post- en telegraafkantoor gevestigd.
KLUNDERT
KNPK 0240
1885-12-22

Het postkantoor te Klundert is op 15 april 1933 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Klundert
Met ingang van 16 april 1933 is te Klundert een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Roosendaal.
KLUNDERT / ROOSENDAAL
RNHK 0660
1933-07-03

KLUNDERT / ROOSENDAAL
RNHK 0661
1949-10-20

KNIJPE zie DE KNIJPE
KOCKENGEN c.q. KOK-ENGEN (UT)
Bestelhuis Kockengen
Te Kockengen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Loenen. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1856 tevens de postale dienstverlening voor Laag Niekoop,
Portengen en Teckop.
De benaming KOK-ENGEN werd vanaf 1 januari 1883 voorgeschreven.
Het bestelhuis te Kok-Engen werd op 28 februari 1886 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Kok-Engen
Het hulppostkantoor Kok-Engen werd op 1 maart 1886 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Loenen.
KOK-ENGEN
KNHK 1520
1886-03-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
KOCKENGEN

KNHK 1521
1899-04-08

De benaming KOCKENGEN werd voor het eerst formeel vermeld in november 1901.
KOCKENGEN

Mededeelingen No 11114S van 28 september 1932: Met ingang van 1 October 1932 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Breukelen vervangen door een hulppostkantoor voor de drie diensten,
hetwelk evenals het hulppostkantoor te Kockengen voor den postdienst zal ressorteeren onder het
hoofdkantoor te Utrecht.
KOCKENGEN / UTRECHT
RNHK 0662
1944-07-17

Met ingang van 1 maart 1948 is het hulppostkantoor te Kockengen overgebracht van het ressort van het
postkantoor Utrecht naar het ressort van het postkantoor Breukelen.
KOCKENGEN / BREUKELEN
RNHK 0663
1948-03-31

KOEDIJK (NH)
Bestelhuis Koedyk
Te Koedyk was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Alkmaar. Het bestelhuis werd op 31 december 1872 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Koedijk
Het hulppostkantoor Koedijk werd op 1 januari 1873 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Alkmaar.
KOEDIJK
KNHK 1522
1873-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Koedijk werd op 1 oktober 1940 opgeheven en vervangen door een poststation.

KOEGRAS (NH)
Hulppostkantoor Koegras (1)
Het hulppostkantoor Koegras werd opgericht op 1 januari 1853. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Den Helder.
KOEGRAS
KNHK 1523
1853-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
KOEGRAS
KNHK 1524A
1875-09-27

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Koegras werd opgeheven in 1880.

Hulppostkantoor Koegras (2)
Met ingang van 1 juli 1908 is te Koegras een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Den Helder.
KOEGRAS
KNHK 1524B
1908-07-01

Mededeelingen No 5128s van 13 november 1913: Met ingang van 1 December 1913 zal het
hulppostkantoor te Koegras zijn genaamd “Julianadorp”.

KOEKANGE c.q. KOKANGE (DR)
Bestelhuis Koekange
Te Koekange (ook wel Coecange genoemd) was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Hoogeveen. Het bestelhuis werd op 18 juni 1871 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Koekange (1)
Het hulppostkantoor Koekange werd opgericht op 19 juni 1871. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Hoogeveen.
KOEKANGE
KNHK 1525
1871-06-19

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.

KOKANGE
KNHK 1526
1899-10-04

KOEKANGE

KOEKANGE (Dr.)
KNHK 1527
1922-03-03

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Koekange
Mededeelingen No 13294S van 25 november 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Koekange wordt met ingang van 1 December 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraafen telefoondienst met telegrambestelling.
Het poststation te Koekange is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Koekange (2)

Met ingang van .. is te Koekange een hulppostkantoor gevestigd.
Op 31 juli 1968 is het hulppostkantoor te Koekange opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Koekange
Met ingang van 1 augustus 1968 is te Koekange een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Meppel.
KOEKANGE
KNPL 0146
1968-08-01

KOEWACHT (ZL)
Bestelhuis Koewacht
Te Koewacht was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Neuzen (Terneuzen). Het bestelhuis werd op 17 juni 1866 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Koewacht
Het hulppostkantoor Koewacht werd op 18 juni 1866 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Neuzen (Terneuzen).
KOEWACHT
KNHK 1528
1866-06-18

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Axel:
KOEWACHT

KOEWACHT (Zl.)
KNHK 1529
1922-02-03

KOEWACHT / NEUZEN
RNHK 0664
1929-05-23

KOEWACHT / AXEL
RNHK 0665
1929-07-15

Hulptelegraafkantoor Koewacht

Terneuzen:
KOEWACHT
KNTF 0000
1908-11-28

KOLHAM (GN)
Hulppostkantoor Kolham (1)
Het hulppostkantoor Kolham werd op proef opgericht op 29 juni 1905. De formele oprichting van het
hulppostkantoor vond plaats op 16 december 1906. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het
postkantoor Hoogezand.
KOLHAM
KNHK 1530
1905-06-29

KOLHAM / HOOGEZAND
RNKH 0666A
1929-04-08

Het hulppostkantoor te Kolham is met ingang van 1 juli 1930 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Hoogezand naar het ressort van het postkantoor Delfzijl.
KOLHAM / DELFZIJL
RNKH 0667
1930-07-04

KOLHAM (Gn.)
KNHK 1531
1930-11-07

Het hulppostkantoor te Kolham is met ingang van 1 april 1939 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Delfzijl naar het ressort van het postkantoor Hoogezand.
KOLHAM / HOOGEZAND
RNHK 0666B
1939-04-01

Op 28 februari 1941 is het hulppostkantoor te Kolham opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Kolham
Met ingang van 1 maart 1941 is te Kolham een poststation gevestigd.
Het poststation te Kolham werd op 28 februari 1947 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Kolham (2)
Met ingang van 1 maart 1947 is te Kolham een hulppostkantoor gevestigd.

KOLHORN (NH)
Bestelhuis Kolhorn
Te Kolhorn was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Schagen. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1856 tevens de postale dienstverlening voor Waardpolder. Het
bestelhuis werd op 7 mei 1877 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Kolhorn (1)
Het hulppostkantoor Kolhorn werd opgericht op 8 mei 1877. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Schagen.
KOLHORN
KNHK 1532
1877-05-08

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Op 28 februari 1928 is het hulppostkantoor te Kolhorn opgeheven en vervangen door een post-, telegraafen telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Kolhorn
Mededeelingen No 1762S van 22 februari 1928: Het hulppostkantoor te Kolhorn wordt met ingang van 1
Maart 1928 vervangen door een station voor de drie diensten. De postbestelling zal van het te vestigen station
uit geschieden.

Hulppostkantoor Kolhorn (2)
Op 1 maart 1978 is het hulppostkantoor te Kolhorn opgeheven en wordt met ingang van dezelfde datum
aldaar zitting gehouden.

KOLLUM (FR)
Hulppostkantoor Kollum (1)
Het hulppostkantoor Kollum werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Dokkum.
KOLLUM
KNHK 1533
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
KOLLUM
KNHK 1534
1873-12-30

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 14 november 1888 werd het hulppostkantoor te Kollum opgeheven en vervangen door een
postkantoor.

Postkantoor Kollum
Met ingang van 15 november 1888 is te Kollum een postkantoor gevestigd.
KOLLUM
KNPK 0241

1888-11-15

Op 30 september 1930 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor Kollum opgeheven en vervangen door
een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Kollum (2)
Mededeelingen No 11014S van 24 september 1930: Met ingang van 1 October 1930 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Kollum vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk evenals de stations te Oudwoude en Westergeest voor den postdienst zal ressorteeren onder het
postkantoor te Buitenpost.
KOLLUM / BUITENPOST
RNHK 0668
1930-10-27

Het hulppostkantoor te Kollum is op 1 oktober 1933 overgebracht van het ressort van het opgeheven
postkantoor Buitenpost naar het ressort van het postkantoor Leeuwarden.
KOLLUM / LEEUWARDEN
RNHK 0669
1933-10-01

KOLLUM (Fr.)
KNHK 1535
1937-05-11

Met ingang van 1 mei 1975 is het hulppostkantoor te Kollum overgebracht van het ressort van het
postkantoor Leeuwarden naar het ressort van het postkantoor Bergum.
KOLLUM
KNHK 1536
1975-05-06

Distributiekantoor Kollumer Tolhek
Het distributiekantoor te Kollumer Tolhek was gevestigd van 1828 tot 1832. Na opheffing van het
distributiekantoor werd de dienstverlening overgenomen door het distributiekantoor te Buitenpost.

KOLLUMERZWAAG (FR)
Hulppostkantoor Kollumerzwaag (1)
Het hulppostkantoor Kollumerzwaag werd opgericht op 16 juli 1903 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Buitenpost.
KOLLUMERZWAAG
KNHK 1537
1903-07-16

Op 31 januari 1936 is het hulppostkantoor te Kollumerzwaag opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Kollumerzwaag (1)
Mededeelingen nr. 858S van 22 januari 1936: Met ingang van 1 februari 1936 wordt het hulppostkantoor
te Kollumerzwaag vervangen door een poststation.
Op 31 maart 1946 werd het poststation te Kollumerzwaag opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Kollumerzwaag (2)
Het hulppostkantoor te Kollumerzwaag werd gevestigd op 1 april 1946 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Leeuwarden.
KOLLUMERZWAAG- / LEEUWARDEN
RNHK 0670
1946-04-29

KOLLUMERZWAAG

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

Poststation Kollumerzwaag (2)
Met ingang van .. is te Kollumerzwaag een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Leeuwarden.
Het poststation te Kollumerzwaag is op .. 1965 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Kollumerzwaag (3)
Met ingang van .. 1965 is te Kollumerzwaag een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Leeuwarden.
KOLLUMERZWAAG / LEEUWARDEN
RNHK 0671
1965-11-09

Op 30 april 1968 is het hulppostkantoor te Kollumerzwaag opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap met de benaming Zwagerveen (zie aldaar).

Plattelandspostagentschap Kollumerzwaag
Dienstorder No H.614 van 23 november 1971: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het plattelandspostagentschap, dat thans wordt aangeduid met de benaming 'Zwagerveen',
wordt m.i.v. 1 december 1971 gewijzigd in 'Kollumerzwaag'.
KOLLUMERZWAAG
KNPL 0147
1971-12-01

KOMMERZIJL (GN)
Bestelhuis Kommerzyl
Te Kommerzyl (gemeente Grijpskerk) was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Groningen. Na opheffing van het bestelhuis in 1870 werd geen hulppostkantoor
opgericht.

Poststation Kommerzijl (1)
Het poststation Kommerzijl, ressorterend onder het postkantoor Zuidhorn, werd gevestigd op 1 mei 1939.
KOMMERZIJL (Gn.)
KNPS 0205
1939-05-01

Op 1 augustus 1948 is het poststation te Kommerzijl opgeheven.

Poststation Kommerzijl (2)
Met ingang van 25 augustus 1954 is het poststation Kommerzijl (Gron.) gevestigd.
KOMMERZIJL
KNPS 0206
1954-06-21

KONINGSBOSCH (LB)
Hulppostkantoor Koningsbosch (1)
Mededeelingen No 104s van 7 januari 1915: Met ingang van 16 Januari 1915 wordt een hulppostkantoor
gevestigd te Koningsbosch, waarvoor het postkantoor te Echt als hoofdkantoor zal optreden.
KONINGSBOSCH (LIMB.)
KNHK 1538
1915-01-16

KONINGSBOSCH / ECHT
RNHK 0672
1929-05-24

Het hulppostkantoor te Koningsbosch werd op 31 juli 1940 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Koningsbosch
Met ingang van 1 augustus 1940 is te Koningsbosch een poststation gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Echt.
Het poststation te Koningsbosch is op .. 1944 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Koningsbosch (2)
Met ingang van 15 juni 1944 is te Koningsbosch een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Echt.
KONINGSBOSCH- / ECHT
DNHK 0673
1946-06-12

KOOG AAN DE ZAAN (NH)
Hulppostkantoor Koog aan de Zaan
Het hulppostkantoor Koog aan de Zaan werd opgericht op 1 januari 1859. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Zaandam.
KOOG AAN DE ZAAN
KNHK 1539
1859-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
KOOG AAN DE ZAAN
KNHK 1540
1866-09-18

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
Het hulppostkantoor Koog aan de Zaan werd opgeheven op 31 juli 1882 en samen met Zaandijk verenigd
tot het postkantoor Koog-Zaandijk (zie aldaar).

Postkantoor Koog aan de Zaan
Dienstorder No H.658 van 11 december 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het hoofdkantoor, dat thans wordt aangeduid met de benaming Koog Zaandijk, wordt met
ingang van 1 januari 1974 gewijzigd in Koog aan de Zaan.
KOOG AAN DE ZAAN
KNPK 0242
1970-01-15

KOOG AAN DE ZAAN

Bijpostkantoor en postagentschap

KOOG AAN DE ZAAN

Molenwerf

Met ingang van 9 november 1978 is het stadspostagentschap Koog aan de Zaan-Molenwerf gevestigd.
KOOG AAN DE ZAAN= MOLENWERF
DNPA 0773
1978-11-09

KOOG AAN DE ZAAN

Westzijderveld

Op 1 februari 1978 is te Koog aan de Zaan-Westzijderveld een tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven
loket gevestigd.
KOOG AAN DE ZAAN-WESTZIJDERVELD
DNBK 0299
1978-03-20

Met ingang van 9 november 1978 is het tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Koog aan de
Zaan-Westzijderveld opgeheven.

KOOG-ZAANDIJK (NH) (zie ook Koog aan de Zaan en Zaandijk)
Postkantoor Koog-Zaandijk
Het hulppostkantoor Zaandijk werd met ingang van 1 augustus 1882 verenigd met het hulppostkantoor
Koog aan de Zaan tot het postkantoor Koog-Zaandijk.
KOOG-ZAANDIJK
KNPK 0243
1882-10-23

Met ingang van 1 januari 1974 is de benaming van het postkantoor Koog Zaandijk gewijzigd in Koog aan
de Zaan.

KOOTSTERTILLE (FR)
Bestelhuis Kootstertille
Te Kootstertille (gemeente Achtkarspelen) was vanaf 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Leeuwarden. Na opheffing van het bestelhuis in 1860 werd geen
hulppostkantoor opgericht.

Poststation Kootstertille
Met ingang van 15 februari 1928 is te Kootstertille een poststation gevestigd.
KOOTSTERTILLE (Fr.)
KNPS 0207
1928-02-15

Op 30 november 1967 is het poststation te Kootstertille opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Kootstertille

Mededelingen No 50 van 14 december 1967: Kantoren. Vestiging enz.
Op 1 december 1967 is het poststation Kootstertille vervangen door een hulppostkantoor en het
hulppostkantoor Drogeham door een plattelandspostagentschap. Beide postinrichtingen blijven voor de
postdienst ressorteren onder het districtspostkantoor Leeuwarden.
Met ingang van 1 november 1974 is het hulppostkantoor te Kootstertille overgebracht van het ressort van
het districtspostkantoor Leeuwarden naar het ressort van het postkantoor Bergum.
KOOTSTERTILLE
KNHK 1541
1974-10-11

KOOTWIJKERBROEK (GD)
Hulppostkantoor Kootwijkerbroek
Mededeelingen No 2823s van 3 juli 1913: Met ingang van 1 Augustus 1913 wort te Kootwijkerbroek een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Barneveld zal optreden als hoofdkantoor.
KOOTWIJKERBROEK
KNHK 1542
1913-08-01

KOOTWIJKERBROEK / BARNEVELD
RNHK 0674
1929-05-22

KORENDIJK zie GOUDSWAARD
KORNWERDERZAND (FR)
Poststation Kornwerderzand
Mededeelingen No 13802S van 18 december 1929: Te Kornwerderzand alsmede op het eiland
Breezand is een station voor den postdienst gevestigd. Beide stations ressorteeren rechtstreeks onder
het hoofdkantoor te Harlingen. De bestelling ter plaatse blijft van Harlingen uit geschieden.

KORTENHOEF (NH)
Bestelhuis Kortenhoef
Te Kortenhoef was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
’s-Graveland. Het bestelhuis werd op 22 november 1875 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Kortenhoef
Het hulppostkantoor Kortenhoef werd opgericht op 23 november 1875. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor ’s-Graveland.
KORTENHOEF
KNHK 1543
1875-11-23

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het stempel werd terugontvangen en vernietigd op 23 februari 1924.
Op 15 januari 1924 is het hulppostkantoor te Kortenhoef opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Kortenhoef
Mededeelingen No 270S van 9 januari 1924: Met ingang van 16 Januari 1924 wordt het hulppostkantoor
te Kortenhoef omgezet in een station voor den postdienst. De postbestelling aldaar zal van ‘sGraveland
uit plaats vinden.
KORTENHOEF (N.H.)
KNPS 0208
1930-12-30

KORTERAAR (ZH)
Bestelhuis Korteraar
Te Korteraar was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Alphen (aan den Rijn). Na opheffing van het bestelhuis in 1865 werd geen hulppostkantoor opgericht.

KORTGENE c.q. CORTGENE (ZL)
Distributiekantoor Cortgene
Te Cortgene was vanaf 1838 een distributiekantoor gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Goes. Het distributiekantoor werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Cortgene
Het hulppostkantoor Cortgene werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Goes.
CORTGENE
KNHK 1544
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in groen en zwart. Lettertype met schreef.
CORTGENE
KNHK 1545
1875-12-17

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming KORTGENE werd voorgeschreven vanaf 1 januari 1883.
KORTGENE
KNHK 1546
1897-10-07

Het stempel van 1912 werd terugontvangen in september 1957 en vernietigd in mei 1958.
KORTGENE / GOES
RNHK 0675
1929-05-23

KORTGENE

KOTTEN (GD)
Hulppostkantoor Kotten
Mededeelingen No 6716s van 4 oktober 1916: Met ingang van 16 October 1916 worden hulppostkantoren
gevestigd te Kotten (Gld.), Miste (Gld.), het Woold (Gld.) en Meddeho (Gld.), waarvoor het postkantoor te
Winterswijk als hoofdkantoor zal optreden.
KOTTEN (Gld.)
KNHK 1547
1916-10-16

Het eerste stempel werd afgekeurd vanwege de foutieve benaming KOTHEN.

Op 15 maart 1929 is het hulppostkantoor te Kotten opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Kotten
Mededeelingen No 2565S van 13 maart 1929: De hulppostkantoren te Kotten en het Woold zijn vanaf
16 Maart en het hulppostkantoor te Miste wordt met ingang van 1 November a.s. vervangen door stations
voor den postdienst. Voor alle drie plaatsen zal de postbestelling van Winterswijk uit geschieden.
KOTTEN
KNPS 0209
1954-01-08

Op 31 oktober 1976 is
plattelandspostagentschap.

het

poststation

te

Kotten

opgeheven

en

vervangen

door

een

Plattelandspostagentschap Kotten
Met ingang van 1 november 1976 is het poststation te Kotten opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap onder het postkantoor Winterswijk.
KOTTEN
KNPL 0148
1976-11-08

KOUDEKERK AAN DEN RIJN (ZH)
Distributiekantoor Koudekerk
Te Koudekerk was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Leiden. Het distributiekantoor te Koudekerk werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Koudekerk
Het hulppostkantoor Koudekerk werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor Koudekerk
behoorde tot het ressort van het postkantoor Leiden.
KOUDEKERK
KNHK 1548
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
KOUDEKERK
KNHK 1549
1876-01-31

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 1 april 1892 kreeg het hulppostkantoor KOUDEKERK een nieuwe benaming: Hazerswoude (Rijndijk). Zie
tevens Hazerswoude-Rijndijk.
KOUDEKERK

KOUDEKERK / LEIDEN
RNHK 0676
1929-04-02

KOUDEKERK A/D RIJN (Z.H.)
KNHK 1550
1937-12-14

KOUDEKERK A/D RIJN / LEIDEN
RNHK 0677
1937-12-14

Dienstorder No H.17 van 5 januari 1938: Wijziging kantoornaam Koudekerk ZH.
1. De tot dusverre in den PTT-dienst gebezigde benaming van het hulppostkantoor Koudekerk ZH wijkt af
van den als officieele schrijfwijze voor deze gemeente aangenomen naam "Koudekerk a/d Rijn".
2. Laatgenoemde schrijfwijze zal daarom ook voor den PTT-dienst worden ingevoerd.
3. Mitsdien zullen de dagteekening- en kantoornaamstempels van genoemd kantoor hiermede in
overeenstemming worden gebracht en behoort voortaan in dienstcorrespondentie, alsmede in de
adresseering van bundelstrooken de naam "Koudekerk a/d Rijn" te worden gebezigd.
De benaming van het hulppostkantoor Koudekerk aan de Rijn (Zh) is op 3 juli 1978 gewijzigd in Koudekerk
aan den Rijn.
KOUDEKERK A/D RIJN
KNHK 1551
1978-03-20

KOUDEKERKE (ZL)
Bestelhuis Koudekerke
Te Koudekerke was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Middelburg. Het bestelhuis werd op 31 juli 1869 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Koudekerke
Het hulppostkantoor Koudekerke werd opgericht op 1 augustus 1869 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Middelburg.
KOUDEKERKE
KNHK 1552
1869-08-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
KOUDEKERKE (ZL.)
KNHK 1553
1897-11-20

KOUDEKERKE / MIDDELBURG
RNHK 0678
1929-05-23

KOUDEKERKE / MIDDELBURG
RNHK 0679
1951-10-29

Te rekenen van 12 december 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor
Koudekerke (Zld)
Koudekerke
KOUDEKERKE
KNHK 1554
1978-04-26

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Koudekerke
Met ingang van Met ingang van 1 juli 1923 werd het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Koudkerke
opgeheven en vervangen door een telegraaf- en telefoonstation met bestelling.

KOUDUM (FR)
Hulppostkantoor Koudum
Het hulppostkantoor Koudum werd opgericht op 1 januari 1851. Het hulppostkantoor behoorde toen tot het
ressort van het postkantoor Bolsward.

KOUDUM
KNHK 1555
1851-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
KOUDUM
KNHK 1556
1872-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Het hulppostkantoor Koudum behoorde later tot het ressort van het postkantoor Workum.
KOUDUM

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
KOUDUM / WORKUM
RNHK 0680
1929-05-17

KOUDUM

Het hulppostkantoor te Koudum is op 1 oktober 1964 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Workum naar het ressort van het postkantoor Sneek.
Koudum / Sneek
RNHK 0681
1964-09-22

Het hulppostkantoor te Koudum is op 1 januari 1975 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Sneek naar het ressort van het postkantoor Bolsward.
KOUDUM
KNHK 1557
1975-01-27

KOUVENRADE c.q. KOUWENRADE (LB)
Hulppostkantoor Kouvenrade
Mededeelingen No 1095s van 10 februari 1916: Met ingang van 1 Maart 1916, wordt een hulppostkantoor
gevestigd te Kouvenrade, waarvoor het postkantoor te Heerlen als hoofdkantoor zal optreden.
KOUWENRADE (Lb.)

Afgekeurd stempel en lakcachet Kouwenrade moet zijn Kouvenrade
KOUVENRADE (Lb.)
KNHK 1558
1916-03-01

Mededeelingen No 2380S van 12 maart 1919: Met ingang van 16 Maart 1919, wordt onder opheffing
van het hulppostkantoor te Kouvenrade, te Hoensbroek een post-, telegraaf en telefoonkantoor
gevestigd, hetwelk genoemd zal worden Hoensbroek-Staatsmijn Emma en zal zijn opengesteld op
werkdagen van 8 vm.-7½ nm., op Zon- en feestdagen van 8-9 en 1-2. Onder dit kantoor zullen
ressorteeren de hulppostkantoren Amstenrade, Brunssum, Hoensbroek, Merkelbeek, Nuth, Rumpen en
Schinveld.

KRABBENDAM (NH)
Post- en telefoonstation Krabbendam
Mededeelingen No 5129S van 11 mei 1932: Met ingang van 14 Mei 1932 wordt te Krabbendam
gevestigd een poststation en een telefoonstation. Als hoofdkantoor voor den postdienst treedt op het
postkantoor te Alkmaar. De bestelling ter plaatse zal van het te vestigen station uitgaan.
KRABBENDAM (N.H.)
KNPS 0210
1932-05-14

Het poststation te Krabbendam werd opgeheven op 31 augustus 1951.

KRABBENDIJKE (ZL)
Bestelhuis Krabbendyke
Te Krabbendyke was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Goes. Het bestelhuis werd op 31 december 1860 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Krabbendyke
Het hulppostkantoor Krabbendyke werd opgericht op 1 januari 1861. Het hulppostkantoor Krabbendijke
behoorde tot het ressort van het postkantoor Goes.
KRABBENDYKE
KNHK 1559
1861-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
KRABBENDIJKE
KNHK 1560
1875-08-20

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Op 31 januari 1900 is het hulppostkantoor te Krabbendijke opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Krabbendijke
Met ingang van 1 februari 1900 is te Krabbendijke een post- en telegraafkantoor gevestigd.
KRABBENDIJKE
KNPK 0244
1900-02-01

Op 30 juni 1936 is het postkantoor te Krabbendijke opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Krabbendijke
Met ingang van 1 juli 1936 is te Krabbendijke een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Goes.
KRABBENDIJKE / GOES
RNHK 0682
1936-07-04

Telegraafkantoor Krabbendijke
Krabbedijke
KNTF 0000
18..

KRAGGENBURG (FL)
Plattelandspostagentschap Kraggenburg (1)
Met ingang van 30 oktober 1967 is het plattelandspostagentschap Kraggenburg gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Emmeloord.
KRAGGENBURG
KNPL 0149A
1967-10-30

Het plattelandspostagentschap Kraggenburg is op 31 januari 1973 opgeheven.

Plattelandspostagentschap Kraggenburg (2)
Met ingang van 15 mei 1974 is het plattelandspostagentschap Kraggenburg gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Emmeloord.
KRAGGENBURG
KNPL 0149B
1974-06-06

KRALINGEN (ZH)
Hulppostkantoor Kralingen
Het hulppostkantoor Kralingen werd opgericht op 1 november 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Rotterdam.
KRALINGEN
KNHK 1561
1850-11-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
KRALINGEN
KNHK 1562
1876-07-21

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Kralingen werd op 15 augustus 1882 opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor van het postkantoor Rotterdam (zie aldaar).

KRALINGSCHE VEER (ZH)

Hulppostkantoor Kralingsche Veer (1)
Het hulppostkantoor Kralingsche Veer werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Rotterdam.
KRALINGSCHE V:
KNHK 1563
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in groen en zwart.
Op 1 februari 1875 is te Kralingsche Veer een hulptelegraafkantoor opgericht.

Hulppost- en telegraafkantoor Kralingsche Veer
Met ingang van 1 februari 1875 is te Kralingsche Veer een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd.
Het hulppost- en telegraafkantoor te Kralingsche Veer werd op 31 maart 1897 opgeheven en vervangen
door een post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Kralingsche Veer
Dienstorder No 76 P – 43 T van 25 maart 1897: Het hulppost- en telegraaf kantoor te Kralingscheveer
wordt, met ingang van 1 April e. k., vervangen door een post- en telegraafkantoor, welk kantoor mede voor
den dienst der telegraphische postwissels zal zijn opengesteld. De hulpkantoren te Charlois en te
Katendrecht worden, mede met ingang van genoemden datum, vervangen door bijkantoren der posterijen;
het eerstgenoemde in vereeniging met het ter plaatse gevestigde telephoonkantoor.
KRALINGSCHEVEER
KNPK 0245
1897-04-01

KRALINGSCHE VEER
KNPK 0246
1913-02-07

Op 30 juni 1930 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor Kralingsche Veer opgeheven en vervangen
door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Kralingsche Veer (2)
Mededeelingen No 7380S van 18 juni 1930: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Kralingscheveer
wordt met ingang van 1 Juli 1930 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk,
evenals het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Krimpen aan den IJssel voor den postdienst zal
ressorteeren onder het postkantoor te Rotterdam.
KRALINGSCHE VEER
Het kantoornaamstempel, verstrekt op 7 februari 1913, werd doorgebruikt door het hulppostkantoor en op
7 september 1950 terugontvangen.
KRALINGSCHE VEER / ROTTERDAM
RNHK 0683
1930-08-26

Het hulppostkantoor Kralingsche Veer werd op 31 augustus 1950 opgeheven en vervangen door een
postagentschap onder het postkantoor Rotterdam.

KREILEROORD (NH)
Poststation Kreileroord
Met ingang van 1 juli 1959 is het poststation Kreileroord gevestigd.
KREILEROORD
KNPS 0211

1959-04-28

Het poststation te Kreileroord is op 31 januari 1973 opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Kreileroord (1)
Met ingang van 5 februari 1973 is te Kreileroord een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Schagen.
Het plattelandspostagentschap te Kreileroord is op 30 april 1975 opgeheven.

Zitting houden te Kreileroord (1)
Vanaf 1 mei 1975 wordt te Kreileroord dagelijks zitting gehouden.
Het zitting houden te Kreileroord is op 31 oktober 1976 beëindigd.

Plattelandspostagentschap Kreileroord (2)
Met ingang van 1 november 1976 is te Kreileroord een plattelandspostagentschap gevestigd behorende
tot het ressort van het postkantoor Schagen.
Het plattelandspostagentschap te Kreileroord is op 31 oktober 1977 opgeheven.

Zitting houden te Kreileroord (2)
Vanaf 1 november 1977 wordt te Kreileroord dagelijks zitting gehouden.

KRIMPEN AAN DE IJSSEL zie KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (ZH)
KRIMPEN AAN DE LEK (ZH)
Bestelhuis Krimpen aan de Lek
Te Krimpen aan de Lek was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Rotterdam. Het bestelhuis werd op 31 december 1858 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Krimpen aan de Lek
Het hulppostkantoor Krimpen aan de Lek werd opgericht op 1 januari 1859. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Rotterdam.
KRIMPEN AAN DE LEK
KNHK 1564
1859-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
KRIMPEN AAN DE LEK
KNHK 1565
1868-04-20

Op 10 september 1879 werd te Krimpen aan de Lek een hulptelegraafkantoor opgericht.
Krimpen a/d Lek

Naamstempel telegraafkantoor Krimpen aan de Lek terugontvangen op 12 juli 1927 en vernietigd.

Hulppost- en telegraafkantoor Krimpen aan de Lek
Met ingang van 10 september 1879 is te Krimpen aan de Lek een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd.
KRIMPEN A/D LEK
KNHK 1566
1896-03-23

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Met ingang van 15 mei 1906 werd het hulppostkantoor te Krimpen aan de Lek opgeheven en vervangen
door een post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Krimpen aan de Lek
Dienstorder No 192 van 3 mei 1906: Met ingang van 16 Mei 1906 wordt te Krimpen a.d. Lek het
hulppostkantoor opgeheven en aldaar, in vereeniging met het ter plaatse bestaande telegraafkantoor een
postkantoor gevestigd.
KRIMPEN AAN DE LEK
KNPK 0247
1906-05-16

Het post- en telegraafkantoor te Krimpen aan de Lek is op 31 augustus 1927 opgeheven en vervangen
door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Krimpen aan de Lek
Mededeelingen No 6074S van 17 augustus 1927: Met ingang van 1 September 1927 wordt het post- en
telegraafkantoor te Krimpen a/d Lek vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk
voor de drie diensten zal ressorteeren onder Rotterdam.
KRIMPEN A/D LEK / ROTTERDAM
RNHK 0684
1929-03-11

Het hulppostkantoor te Krimpen aan de Lek is op 1 oktober 1964 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Rotterdam naar het ressort van het op die datum opgerichte hoofdpostkantoor Krimpen aan
den IJssel.
Krimpen a/d Lek / Krimpen a/d IJssel

RNHK 0685
1964-09-22

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (ZH)
Hulppostkantoor Krimpen op den Yssel
Het hulppostkantoor Krimpen op den Yssel werd opgericht op 1 oktober 1851. Het hulppostkantoor
behoorde tot het ressort van het postkantoor Rotterdam.
KRIMPEN (A.Y.)
KNHK 1567
1851-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
KRIMPEN A/D IJSSEL
KNHK 1568
1871-08-10

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
KRIMPEN A/D IJSEL
KNHK 1569
1897-10-01

KRIMPEN A/D IJSSEL
KNHK 1570
1914-06-24

KRIMPEN A/D IJSSEL / KRALINGSCHE VEER
RNHK 0686
1929-07-15

Het hulppostkantoor te Krimpen aan den IJssel is op 1 oktober 1930 overgebracht van het op die datum
opgeheven postkantoor Kralingsche Veer naar het ressort van het postkantoor Rotterdam.
KRIMPEN A/D IJSSEL / ROTTERDAM
RNHK 0687
1930-08-26

Krimpen a/d IJssel / Rotterdam
RNHK 0688
1964-09-22

Het dubbele kantoornaamstempel werd niet in gebruik genomen maar teruggezonden naar de Centrale
Directie PTT te ´s-Gravenhage.
Op 30 september 1964 is het hulppostkantoor te Krimpen aan den IJssel opgeheven en vervangen door
een hoofdpostkantoor.

Postkantoor Krimpen aan den IJssel
Met ingang van 1 oktober 1964 is te Krimpen aan den IJssel een postkantoor gevestigd.
KRIMPEN A/D IJSSEL
KNPK 0248
1964-09-22

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Bijpostkantoor

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

De Korf

Op 5 februari 1979 is het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Krimpen aan den IJssel-De Korf gevestigd.

KRIMPEN A/D IJSSEL- DE KORF
DNBK 0300
1979-01-03

KROMMENIE (NH)
Distributiekantoor Krommenie
Te Krommenie was vanaf 1849 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Wormerveer. Het distributiekantoor te Krommenie werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Krommenie
Het hulppostkantoor Krommenie werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Wormerveer.
KROMMENIE
KNHK 1571
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
KROMMENIE
KNHK 1572
1871-01-28

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Met ingang van 28 februari 1894 werd het hulppostkantoor te Krommenie opgeheven en vervangen door
een postkantoor.

Postkantoor Krommenie (1)
Met ingang van 1 maart 1894 is te Krommenie een postkantoor gevestigd.
KROMMENIE
KNPK 0249
1894-03-01

Op 16 april 1894 werd te Krommenie een telegraafkantoor opgericht in vereniging met het postkantoor ter
plaatse.

Post- en telegraafkantoor Krommenie
Met ingang van 16 april 1894 is te Krommenie een post- en telegraafkantoor gevestigd.
KROMMENIE

Bijpostkantoor Krommenie
Op 30 juni 1964 is het bijpostkantoor te Krommenie opgeheven en vervangen door een hoofdpostkantoor.

Postkantoor Krommenie (2)
Met ingang van 1 juli 1964 is te Krommenie een postkantoor gevestigd.

KROMMENIE

Postagentschap

KROMMENIE

Kervelstraat

Met ingang van 1 juli 1971 is het stadspostagentschap Krommenie-Kervelstraat gevestigd.
KROMMENIE-KERVELSTRAAT
DNPA 0774
1971-07-01

KRUININGEN c.q. KRUININGE (ZL)
Bestelhuis Kruiningen
Te Kruiningen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Goes. Het bestelhuis werd op 31 december 1855 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Kruiningen
Het hulppostkantoor Kruiningen werd opgericht op 1 januari 1856. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Goes.
KRUININGEN
KNHK 1573
1856-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
KRUININGEN
KNHK 1574
1873-09-08

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 1 januari 1883 werd de benaming voorgeschreven als KRUININGE.
KRUININGE
KNHK 1575
1886-11-22

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming KRUININGEN werd weer in november 1901 voorgeschreven.
KRUININGEN

KRUININGEN / YERSEKE
RNHK 0689
1929-05-23

KRUININGEN Zld. / YERSEKE
RNHK 0690
1953-07-23

Het hulppostkantoor te Kruiningen is op 1 december 1964 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Yerseke naar het ressort van het postkantoor Goes.
KRUININGEN / GOES
RNHK 0691
1964-10-27

KRUISLAND (NB)
Bestelhuis Kruisland
Te Kruisland was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Roosendaal (Rozendaal). Het bestelhuis werd op 30 september 1879 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Kruisland (1)
Het hulppostkantoor Kruisland werd op 1 oktober 1879 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Roosendaal (Rozendaal).
KRUISLAND
KNHK 1576
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in groen en zwart.

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Hulptelegraafkantoor Kruisland
Met ingang van 1 juli 1909 is te Kruisland een hulptelegraafkantoor opgericht.
KRUISLAND

Met ingang van 30 april 1936 werd het hulppost- en telegraafkantoor te Kruisland opgeheven en
vervangen door een poststation.

Poststation Kruisland (1)
Op 1 mei 1936 is te Kruisland een poststation gevestigd.
Het poststation te Kruisland is op .. 1944 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Kruisland (2)
Met ingang van 15 augustus 1944 is te Kruisland een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Roosendaal.
KRUISLAND / (N.B.)
KNHK 1577
1944-08-15

KRUISLAND / ROOSENDAAL
RNHK 0692
1944-08-12

Het hulppostkantoor te Kruisland is op 31 januari 1962 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Kruisland (2)
Op 1 februari 1962 is te Kruisland een poststation gevestigd.

KUDELSTAART (NH)
Poststation Kudelstaart
Met ingang van .. is te Kudelstaart een poststation gevestigd.
KUDELSTAART (N.H.)
KNPS 0212
1947-01-31

Op 18 april 1971 is het poststation te Kudelstaart opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Kudelstaart
Met ingang van 19 april 1971 is een plattelandspostagentschap te Kudelstaart gevestigd.
KUDELSTAART
KNPL 0150
1971-04-19

KUIJK zie CUIJK
KUINRE (OV)
Hulppostkantoor Kuinre
Het hulppostkantoor Kuinre werd opgericht op 1 januari 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot toen het
ressort van het postkantoor De Lemmer.
KUINRE

KNHK 1578
1851-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
KUINRE
KNHK 1579
1873-05-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Kuinre is op 16 oktober 1877 overgebracht van het ressort van het postkantoor De
Lemmer naar het ressort van het postkantoor Blokzijl.
KUINRE

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
KUINRE / ZWARTSLUIS
RNHK 0693
1929-07-15

KUINRE (Ov.)
KNHK 1580
1950-11-04

Het hulppostkantoor te Kuinre is op 1 november 1953 overgebracht van het ressort van het op die datum
opgeheven postkantoor Zwartsluis naar het ressort van het postkantoor Steenwijk.
KUINRE / STEENWIJK
RNHK 0694
1953-11-10

KUITAART (ZL)
Bestelhuis Kuitaart
Te Kuitaart was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Hulst. Het bestelhuis werd op 14 november 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Kuitaart
Het hulppostkantoor Kuitaart werd opgericht op 15 november 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Hulst.
KUITAART
KNHK 1581
1870-11-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
KUITAART / HULST
RNHK 0695

1929-05-23

KUITAART (Zl.)
KNHK 1582
1929-08-17

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Kuitaart
Mededeelingen No 6003S van 1 juni 1932: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Kuitaart werd
met ingang van 1 Juni 1932 vervangen door een poststation, een telegraafstation en een telefoonstation.
De postbestellingen zullen van het station ter plaatse uit geschieden.
Het poststation te Kuitaart werd opgeheven op 1 januari 1970.

KWADENDAMME (ZL)
Hulppostkantoor Kwadendamme
Mededeelingen No 1876s van 4 maart 1915: Met ingang van 16 maart 1915 wordt een hulppostkantoor
gevestigd te Kwadendamme, waarvoor het postkantoor te Goes als hoofdkantoor zal optreden.
KWADENDAMME (ZEELAND)
KNHK 1583
1915-03-16

KWADENDAMME / GOES
RNHK 0696
1929-05-23

KWADENDAMME
KNHK 1584
1964-04-16

KWADIJK (NH)
Hulppostkantoor Kwadijk
Het hulppostkantoor Kwadijk werd op 20 mei 1884 opgericht en behoorde tot het ressort van het postkantoor
Edam.

KWADIJK
KNHK 1585
1884-05-20

KWADIJK / EDAM
RNHK 0697
1929-04-23

Mededeelingen No 11814S van 12 oktober 1932: Met ingang van 16 October 1932 wordt het post-,
telegraaf, en telefoonkantoor te Edam vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk, evenals het hulppostkantoor te Volendam voor den postdienst zal ressorteeren onder het
postkantoor te Amsterdam. Het hulppostkantoor te Kwadijk en het daarop aangesloten poststation te
Middelie zullen voor den postdienst worden toegevoegd aan het ressort van het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Purmerend.
KWADIJK / PURMEREND
RNHK 0698
1932-11-08

Met ingang van 31 oktober 1952 is het hulppostkantoor te Kwadijk opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Kwadijk

Op 1 november 1952 is te Kwadijk een poststation gevestigd.
Het poststation te Kwadijk is op 31 maart 1971 opgeheven
plattelandspostagentschap.

en

vervangen

door

een

Plattelandspostagentschap Kwadijk
Met ingang van 1 april 1971 is te Kwadijk een plattelandspostagentschap gevestigd.
KWADIJK
KNPL 0151
1971-04-01

KWINTSHEUL (ZH)
Bestelhuis Kwintsheul
Te Kwintsheul was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
’s-Gravenhage. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Kwintsheul
Het hulppostkantoor Kwintsheul werd opgericht op 1 december 1907 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor te Wateringen.
KWINTSHEUL
KNHK 1586
1907-12-01

KWINTSHEUL / WATERINGEN
RNHK 0699
1929-04-02

Het hulppostkantoor te Kwintsheul is op 1 maart 1936 overgebracht van het ressort van het op die datum
opgeheven postkantoor Wateringen naar het ressort van het postkantoor Delft.
KWINTSHEUL / DELFT
RNHK 0700
1936-03-02

Met ingang van 31 oktober 1952 is het hulppostkantoor te Kwintsheul opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Kwintsheul
Op 1 november 1952 is te Kwintsheul een poststation gevestigd.
Het poststation te Kwintsheul is op .. 1960 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Kwintsheul
Met ingang van .. 1960 is te Kwintsheul een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Delft.

Plattelandspostagentschap Kwintsheul
Met ingang van1 juni 1973 is te Kwintsheul een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor ’s-Gravenhage.

