LOBITH (GD)
Distributiekantoor ’t Lobith
Te ’t Lobith was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Zevenaar. Het distributiekantoor te ’t Lobith werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor ’t Lobith
Het hulppostkantoor ’t Lobith werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Zevenaar.
’T LOBITH
KNHK 1688
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart. Lettertype met schreven.
Op 1 december 1872 werd te Lobith een hulptelegraaf opgericht.

Hulppost- en telegraafkantoor Lobith
Met ingang van 1 december 1872 is te Lobith een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging
van het hulppostkantoor en het hulptelegraafkantoor ter plaatse.
LOBITH
KNHK 1689
1873-10-18

Stempelafdrukken op postzegels in blauw, groen en zwart.
Op 30 juni 1882 werd het hulppost- en telegraafkantoor te Lobith opgeheven en vervangen door een
post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Lobith
Met ingang van 1 juli 1882 is te Lobith een post- en telegraafkantoor gevestigd.
LOBIT
KNPK 0267
1896-11-14
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LOBITH
KNPK 0268
1905-06-06

Hulppostkantoor Lobith-Dorp
Mededeelingen No 6547s van 11 november 1915: Met ingang van 1 December 1915 wordt te LobithDorp een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Lobith als hoofdkantoor zal optreden,
hetwelk dan zal zijn geheeten Lobith-Tolkamer. Het hulppostkantoor, waar vanuit geen bestelling zal
geschieden, zal voor de verzending met de zelfde gelegenheid in verbinding staan als het hoofdkantoor.
LOBITH-DORP
KNHK 1690
1915-12-01

LOBITH-DORP / LOBITH-TOLKAMER
RNHK 0746
1929-05-27

LOBITH DORP
KNHK 1691
1965-11-17
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Op 31 juli 1968 is het hulppostkantoor te Lobith (Dorp) opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Lobith (Dorp)
Met ingang van 1 augustus 1968 is te Lobith (Dorp) een plattelandspostagentschap gevestigd.
LOBITH (Dorp)
KNPL 0165
1968-08-01

Dienstorder No H.450 van 24 juli 1969: Wijziging benamingen "Lobith Tolkamer" en "Lobith
(Dorp)" in resp. "Tolkamer" en "Lobith".
Op 1 augustus 1969 wordt de benaming van het te Tolkamer gevestigde hulppostkantoor en het te
Lobith gevestigde plattelandspostagentschap gewijzigd van resp. "Lobith Tolkamer" en "Lobith (Dorp)"
in resp. "Tolkamer" en "Lobith".
LOBITH
KNPL 0166
1969-08-01

Mededeling No 8 van 25 februari 1975: kantoren, Vestiging enz.
Sinds 1 augustus 1969 is het plattelandspostagentschap te Lobith opgeheven en wordt vanaf genoemde
datum in de plaats daarvan zitting gehouden van 13.30-17.00 uur.

Postkantoor Lobith-Tolkamer
Mededeelingen No 6547s van 11 november 1915: Met ingang van 1 December 1915 wordt te LobithDorp een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Lobith als hoofdkantoor zal optreden,
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hetwelk dan zal zijn geheeten Lobith-Tolkamer. Het hulppostkantoor, waar vanuit geen bestelling zal
geschieden, zal voor de verzending met de zelfde gelegenheid in verbinding staan als het hoofdkantoor.
LOBITH-TOLKAMER
KNPK 0269
1915-12-01

Op 31 maart 1937 is het postkantoor te Lobith-Tolkamer opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Lobith-Tolkamer
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.

LOBITH-TOLKAMER
KNHK 1692
1951-10-29
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Het hulppostkantoor te Lobith-Tolkamer is met ingang van 1 december 1965 gevoegd tot het ressort
van het postkantoor Zevenaar.
LOBITH TOLKAMER / ZEVENAAR
RNHK 0747
1965-11-17

Dienstorder No H.450 van 24 juli 1969: Wijziging benamingen "Lobith Tolkamer" en "Lobith
(Dorp)" in resp. "Tolkamer" en "Lobith".
Op 1 augustus 1969 wordt de benaming van het te Tolkamer gevestigde hulppostkantoor en het te
Lobith gevestigde plattelandspostagentschap gewijzigd van resp. "Lobith Tolkamer" en "Lobith (Dorp)"
in resp. "Tolkamer" en "Lobith".

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

Hulppostkantoor Lochem
Het hulppostkantoor Lochem werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Zutphen.
LOCHEM
KNHK 1693
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw, groen en zwart. Lettertype met schreven.
LOCHEM
KNHK 1694
1872-05-29

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
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Op 14 november 1878 werd het hulppostkantoor te Lochem opgeheven en vervangen door een posten telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Lochem
Met ingang van 15 november 1878 is een post- en telegraafkantoor te Lochem gevestigd.
LOCHEM
KNPK 0270
1891-01-05

LOENEN (GD)
Bestelhuis Loenen
Te Loenen (gemeente Valburg) was vanaf 1861 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Nijmegen. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

LOENEN AAN DE VECHT (UT)
Distributiekantoor Loenen
Te Loenen was vanaf 1815 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Utrecht.

Lettertype met schreven. Het distributiekantoor te Loenen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Loenen
Met ingang van 1 september 1850 is te Loenen een postkantoor gevestigd.
Op 16 juli 1883 is te Loenen een telegraafkantoor opgericht.

Post- en telegraafkantoor Loenen
Met ingang van 1884 is te Loenen een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het
postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
LOENEN A/D VECHT
KNPK 0271
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1927-02-28

Op 15 juni 1932 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Loenen a/d Vecht opgeheven en
vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Loenen aan de Vecht
Mededeelingen No 6003S van 1 juni 1932: Met ingang van 16 Juni 1932 wordt het post-, telegraafen telefoonkantoor te Loenen a/d Vecht opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor voor de
drie diensten. Voor den postdienst zal dit met de hulpkantoren te Nieuwersluis en Vreeland en het
station te Loenersloot ressorteeren onder het hoofdkantoor te Utrecht.
LOENEN A/D VECHT / UTRECHT
RNHK 0748
1932-06-30

LOENEN A/D VECHT / BREUKELEN
RNHK 0749
1948-03-31

Dienstorder No H.35 van 20 januari 1976: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het hulppostkantoor met bestelling, dat werd aangeduid met de benaming Loenen
(Ut), is te rekenen van 15 december 1975 gewijzigd in Loenen aan de Vecht.
LOENEN AAN DE VECHT
KNHK 1695
1975-09-16
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LOENEN OP DE VELUWE (GD)
Bestelhuis Loenen
Te Loenen was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Brummen. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Loenen op de Veluwe
Het hulppostkantoor Loenen op de Veluwe werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor
behoorde tot het ressort van het postkantoor Brummen.
LOENEN OP DE V:
KNHK 1696
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Dieren:
LOENEN O/D VELUWE
KNHK 1697
1908-04-23

LOENEN O/D VELUWE (Gld.)
KNHK 1698
1923-11-26
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LOENEN O/D VELUWE / DIEREN
RNHK 0750A
1929-03-19

LOENEN O/D VELUWE (Gld.)
KNHK 1699
1948-03-31

LOENEN O/D VELUWE / DIEREN
RNHK 0751
1948-06-18
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LOENEN O/D VELUWE / DIEREN
RNHK 0750B
1955-07-25

Het hulppostkantoor te Loenen op de Veluwe is met ingang van 1 december 1966 overgebracht van
het ressort van het postkantoor Dieren naar het ressort van het postkantoor Apeldoorn.
LOENEN O/D VELUWE / APELDOORN
DNHK 0752
1966-11-18

Dienstorder No H.614 van 20 november 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het hulppostkantoor, dat thans wordt aangeduid met de benaming Loenen (op de
Veluwe), wordt met ingang van 1 december 1973 gewijzigd in LOENEN (Gld).
LOENEN (Gld)
KNHK 1700
1973-07-10
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Op 9 maart 1975 is het hulppostkantoor te Loenen (Gld.) opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Loenen
Mededeling No 10 van 11 maart 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 10 maart 1975 is het hulppostkantoor zonder bestelling te Loenen (Gld) vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Apeldoorn.

Hulptelegraafkantoor Loenen op de Veluwe
Het hulptelegraafkantoor Loenen op de Veluwe is gevestigd op 15 december 1924.

LOENERSLOOT (UT)
Bestelhuis Loenersloot
Te Loenersloot was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Loenen.

Na opheffing van het bestelhuis te Loenersloot in 1880 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Loenersloot
Het hulppostkantoor Loenersloot werd opgericht op 16 juli 1889. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Loenen.
LOENERSLOOT
KNHK 1701
1889-07-16

Op 28 februari 1924 is het hulppostkantoor te Loenersloot opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Loenersloot
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Mededeelingen No 1546S van 13 februari 1924: Met ingang van 1 Maart 1924 wordt het
hulppostkantoor te Loenersloot vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling zal
van Loenen uit plaats vinden.
Mededeelingen No 6003S van 1 juni 1932: Met ingang van 16 Juni 1932 wordt het post-, telegraafen telefoonkantoor te Loenen a/d Vecht opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor voor de
drie diensten. Voor den postdienst zal dit met de hulpkantoren te Nieuwersluis en Vreeland en het
station te Loenersloot ressorteeren onder het hoofdkantoor te Utrecht.
Het poststation te Loenersloot werd opgeheven op 1 november 1966.

LOENHOUT (NB)
LOIL (GD)
Hulppostkantoor Loil
Mededeelingen No 9697S van 29 oktober 1919: Met ingang van 16 November a.s. wordt te Loil een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Didam als hoofdkantoor zal optreden.
LOIL (Gld.)
KNHK 1702
1919-11-16

Mededeelingen No 10685S van 3 oktober 1923: Met ingang van 16 October 1923 zal het
hulppostkantoor te Loil worden opgeheven. De postbestelling zal van Didam uit plaats vinden.

Poststation Loil
Met ingang van 16 oktober 1923 is te Loil een poststation gevestigd.
LOIL (Gld.)

LOIL (Gld.)
KNPS 0229
1930-10-06
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Op 31 december 1969 is het poststation te Loil opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Loil
Met ingang van 1 januari 1970 is te Loil een hulppostkantoor zonder bestelling gevestigd.
Op 1 januari 1974 is het hulppostkantoor te Loil overgebracht van het ressort van het postkantoor
Doetinchem naar het ressort van het postkantoor Zevenaar.
LOIL
KNHK 1703
1974-01-16

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

LOLLUM (FR)
Hulppostkantoor Lollum
Mededeelingen No 1540s van 25 april 1912: Met ingang van 16 Mei 1912 wordt te Lollum een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Harlingen zal optreden als hoofdkantoor.
LOLLUM
KNHK 1704
1912-05-16

13

Op 31 mei 1924 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Lollum opgeheven en vervangen door
een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Lollum
Mededeelingen No 5783S van 21 mei 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Lollum
wordt met ingang van 1 Juni 1924 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en
telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Arum uit geschieden.
LOLLUM

Mededelingen No 48 van 30 november 1967: Kantoren. Vestiging enz.
Op 1 december 1967 wordt het poststation Lollum opgeheven.

LONNEKER (OV)
Hulppostkantoor Lonneker
Het hulppostkantoor Lonneker werd opgericht op 1 april 1906 nadat het kantoor op proef vanaf 1 december
1904 als zodanig had gefungeerd. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor
Enschede.
LONNEKER
KNHK 1705
1904-12-01

Op 15 november 1929 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Lonneker opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.
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Post-, telegraaf- en telefoonstation Lonneker
Mededeelingen No 12057S van 6 november 1929: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Lonneker wordt met ingang van 16 November 1929 vervangen door een station voor den post-, telegraafen telefoondienst. De postbestelling zal van het station ter plaatse uit geschieden.

Hulppostkantoor Lonneker
LONNEKER (Ov.)
KNHK 1706
1942-06-20

LONNEKER- / ENSCHEDE
RNHK 0753
1946-04-29

Met ingang van 15 mei 1967 is het hulppostkantoor te Lonneker opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Lonneker
Op 16 mei 1967 is te Lonneker een plattelandspostagentschap gevestigd.
ENSCHEDE / LONNEKER
RNPL 0011
1967-05-22

Dienstorder No H.551 van 29 november 1977: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting wordt met ingang van 1 december 1977
gewijzigd:
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Bedrijfsvorm

Oude benaming

Nieuwe benaming

plattelandspostagentschap

Lonneker

Enschede-Bergweg

’t LOO (OV)
Plattelandspostagentschap ’t Loo
Mededeling No 44 van 4 november 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 27 oktober 1975 is het plattelandspostagentschap 't Loo gevestigd, dat voor de postdienst
ressorteert onder het districtspostkantoor Zwolle.
’t LOO

KNPL 0167
1975-10-27

Mededelingen No 9 van 2 maart 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 15 maart 1976 wordt het plattelandspostagentschap ’t Loo opgeheven.

LOO BIJ BERGEIJK (NB)
Hulppostkantoor ’t Loo bij Bergeijk
Met ingang van 16 mei 1921 is te ´t Loo bij Bergeijk een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor ..
´t LOO BIJ BERGEIJK (N.B.)
KNHK 1707
1921-05-16

Op 15 juni 1924 is het hulppostkantoor ’t Loo bij Bergeijk opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation ’t Loo bij Bergeijk
Mededeelingen No 6865S van 18 juni 1924: Het hulppostkantoor te ’t Loo bij Bergeijk wordt met ingang
van 16 Juni a.s. vervangen door een station voor den postdienst. De bestelling zal van Bergeijk uit
geschieden.
´t LOO BIJ BERGEIJK (N.B.)
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Hulppostkantoor Loo bij Bergeijk
Met ingang van 19 oktober 1967 is de benaming van het hulppostkantoor Loo bij Bergeijk gewijzigd in
Loo (bij Bergeyk).
LOO (BIJ BERGEYK)
KNHK 1708
1967-11-15

Dienstorder No H.668 van 7 november 1972: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van de plattelandspostagentschappen, die werden aangeduid met de benaming Loo (bij
Bergeyk) en Vaart (gem. Dongen), is met ingang van 1 november 1972 gewijzigd in respectievelijk
Bergeyk-Vonderpad en Dongen-Mr. Janssenweg.

LOO BIJ DUIVEN (GD)
Hulppostkantoor Loo bij Duiven
Mededeelingen No 6645S van 8 juni 1921: Met ingang van 16 Juni 1921 wordt te Loo (bij Duiven)
een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Zevenaar als hoofdkantoor zal optreden.
LOO BIJ DUIVEN (Gld.)
KNHK 1709
1921-06-16

Op 31 augustus 1926 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Loo bij Duiven opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Loo bij Duiven
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Mededeelingen No 9508S van 10 augustus 1926: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Loo
bij Duiven wordt met ingang van 1 September 1926 vervangen door een post-, telegraaf- en
telefoonstation met telegrambestelling. De postbestelling zal van Duiven uit geschieden.
LOO BIJ DUIVEN (Gld.)
KNPS 0230
1947-09-03

Het poststation te Loo bij Duiven is met ingang van 1 januari 1974 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Arnhem naar het ressort van het postkantoor Zevenaar.
Met ingang van 31 augustus 1974 is het poststation Loo (bij Duiven) opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Loo bij Duiven
Mededelingen No 38 van 24 september 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 september 1974 Is het poststation te Loo (bij Duiven) vervangen door
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Zevenaar.

een

LOO (Bij Duiven)
KNPL 0231
1974-09-02

Dienstorder No H.320 van 1 augustus 1978: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 1 augustus 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de
daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
plattelandspostagentschap
Loo (bij Duiven)
Loo Gld
LOO Gld
KNPL 0232
1978-08-01
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LOON OP ZAND (NB)
Distributiekantoor Loon op Zand
Te Loon op Zand was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Tilburg. Het distributiekantoor te Loon op Zand werd op 31 augustus 1850
opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Loon op Zand
Het hulppostkantoor Loon op Zand werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Tilburg.
LOON OP ZAND
KNHK 1710
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
LOON OP ZAND
KNHK 1711
1873-07-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Loon op Zand behoorde later tot het ressort van het postkantoor Kaatsheuvel.
LOON OP ZAND
KNHK 1712
1885-08-05

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
LOON OP ZAND

LOON OP ZAND
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LOON OP ZAND / KAATSHEUVEL
RNHK 0754
1929-05-02

LOON OP ZAND (N.B.)
KNHK 1713
1936-11-10

LOOSBROEK (NB)
Poststation Loosbroek
Het poststation Loosbroek werd gevestigd op 15 december 1941 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Veghel.
LOOSBROEK (N.B.)
KNPS 0233
1941-12-15

Mededeling No 46 van 18 november 1975: kantoren, Vestiging enz.
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Op 2 januari 1976 wordt het poststation te Loosbroek opgeheven.
Mededelingen No 3 van 20 januari 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 5 januari 1976 wordt te Loosbroek zitting gehouden, dat voor de postdienst ressorteert
onder het postkantoor Veghel.
Mededelingen No 30 van 27 juli 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 15 juli 1976 is het zitting houden te Loosbroek beëindigd.

LOOSDRECHT (UT)
Hulppostkantoor Loosdrecht
Het hulppostkantoor Looosdrecht werd opgericht op 1 januari 1854. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Loenen.
LOOSDRECHT
KNHK 1714
1854-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in groen en rood. Lettertype met schreven.
LOOSDRECHT
KNHK 1715
1872-05-29

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Hilversum
LOOSDRECHT
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Het hulppostkantoor te Loosdrecht werd op 15 mei 1924 opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Loosdrecht
Op 16 mei 1924 is te Loosdrecht een poststation gevestigd.

Hulppostkantoor Loosdrecht
Met ingang van .. is te Loosdrecht een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Hilversum.
LOOSDRECHT / HILVERSUM
RNHK 0755
1929-05-22

LOOSDRECHT (Ut.)
KNHK 1716
1939-01-19

Poststation Loosdrecht-Boomhoek
Van 16 juni 1934 tot en met 31 augustus 1934 werd te Loosdrecht-Boomhoek een onder het
postkantoor te Hilversum ressorterend poststation gevestigd.
Mededeelingen P.T.T. nummer 11820S van 14 October 1936: Het tijdelijke poststation LoosdrechtBoomhoek is opgeheven.

Hulppostkantoor Loosdrecht-Oud Loosdrechtsedijk
De benaming van het hulppostkantoor Oud Loosdrecht is op 1 mei 1973 gewijzigd in Loosdrecht-Oud
Loosdrechtsedijk.
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LOOSDRECHT-OUD LOOSDRECHTSEDIJK
DNHK 0022
1972-08-24

Met ingang van 28 maart 1976 is het hulppostkantoor te Loosdrecht-Oud Loosdrechtsedijk
opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Loosdrecht-Oud Loosdrechtsedijk
Mededelingen No 12 van 23 maart 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 29 maart 1976 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling Loosdrecht-Oud Loosdrechtsedijk
vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het
postkantoor Hilversum.

LOOSDUINEN (ZH)
Hulppostkantoor Loosduinen
Het hulppostkantoor Loosduinen werd opgericht op 16 maart 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor ’s-Gravenhage.
LOOSDUINEN
KNHK 1717
1851-03-16
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
LOOSDUINEN
KNHK 1718A
1865-00-00

De hoogte van de letters is 3½ mm.
LOOSDUINEN
KNHK 1718B
1880-06-12
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 mei 1900 werd het hulppostkantoor te Loosduinen opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Loosduinen
Dienstorder No 65 P – 108 T van 29 maart 1900: Het hulppostkantoor en het telephoonkantoor te
Loosduinen worden, met ingang van 1 Juni e.k., opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.
LOOSDUINEN
KNPK 0272
1900-06-01

Bij wijze van proef werd het postkantoor op 16 juni 1925 omgezet tot bijpostkantoor behorende tot het
postkantoor ’s-Gravenhage. Deze proef werd definitief waardoor het bijkantoor officieel werd gevestigd
op 16 mei 1929.
LOOSDUINEN
KNBK 0021
1930-02-24

Dienstorder No H.420 van 15 juni 1932: Verzending. Correspondentie Voor Kijkduin.
1. Kijkduin wordt in plaats van uit ’sGravenhage voortaan van uit Loosduinen besteld.
2. De voor deze buurt bestemde stukken mogen derhalve bij de verzending niet meer worden gesloten
in bundels “’s Gravenhage stad" doch behooren in bundels “’s Gravenhage passe" of "Loosduinen”
te worden opgenomen.
LOOSDUINEN
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Dienstorder No H.349 van 3 juli 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het bijpostkantoor met bestelling, dat werd aangeduid met de benaming Loosduinen,
is met ingang van 2 juli 1973 gewijzigd in ’s-Gravenhage-Arnold Spoelplein.

Bijpostkantoor Legerplaats bij Loosduinen
LEGERPLAATS BIJ LOOSDUINEN
KNBK 0022
1914-09-03

LOPIK (UT)
Bestelhuis Lopik
Te Lopik was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Schoonhoven. Het bestelhuis werd op 30 september 1881 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Lopik
Het hulppostkantoor Lopik werd opgericht op 1 oktober 1881 en behoorde tot het ressort van het op 20
december 1880 opgerichte postkantoor IJsselstein.
LOPIK
KNHK 1719
1881-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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
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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.
LOPIK / UTRECHT
RNHK 0756
1944-07-17

Het hulppostkantoor te Lopik is op 15 april 1947 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Utrecht naar het ressort van het postkantoor Vianen.
LOPIK- / VIANEN
RNHK 0757
1947-04-05

Met ingang van 7 april 1977 is het hulppostkantoor te Lopik overgebracht van het ressort van het
postkantoor Vianen naar het ressort van het postkantoor IJsselstein (Ut).
LOPIK
KNHK 1720
1977-04-20

Gebruiksperiode vanaf 20 april 1977.

LOPIKERKAPEL (UT)
Hulppostkantoor Lopikerkapel (1)
Met ingang van 16 februari 1908 is te Lopikerkapel een hulppostkantoor gevestigd.
LOPIKERKAPEL
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KNHK 1721
1908-02-16

Mededeelingen No 13789S van 24 december 1923: Met ingang van 1 Januari 1924 wordt
hulppostkantoor te Lopikerkapel opgeheven. De bestelling zal van IJsselstein uit plaats vinden.

Poststation Lopikerkapel
Op 1 januari 1924 is te Lopikerkapel een poststation gevestigd.
LOPIKERKAPEL

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.

Hulppostkantoor Lopikerkapel (2)
Met ingang van 28 februari 1976 is het hulppostkantoor te Lopikerkapel opgeheven.

Zitting houden te Lopikerkapel
Mededelingen No 7 van 17 februari 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 maart 1976 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Lopikerkapel opgeheven en wordt in
de in plaats daarvan met ingang van genoemde datum te Lopikerkapel zitting gehouden.
LOPIKERKAPEL
KNZH 0014
1977-04-20
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LOPPERSUM (GN)
Hulppostkantoor Loppersum (1)
Het hulppostkantoor Loppersum werd opgericht op 1 maart 1851. Het hulppostkantoor behoorde toen tot
het ressort van het postkantoor Appingadam (Appingedam).
LOPPERSUM
KNHK 1722
1851-03-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw, rood en zwart. Lettertype met schreven.
LOPPERSUM
KNHK 1723
1869-09-28

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Loppersum behoorde later tot het ressort van het postkantoor Onderdendam.
LOPPERSUM

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Loppersum werd op 15 november 1898 opgeheven en vervangen door een
postkantoor.

Postkantoor Loppersum
Met ingang van 16 november 1898 is te Loppersum een postkantoor gevestigd.
LOPPERSUM
KNPK 0273
1898-11-16

28

Het postkantoor te Loppersum werd op 30 juni 1933 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Loppersum (2)
Met ingang van 1 juli 1933 is te Loppersum een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Groningen.
LOPPERSUM / GRONINGEN
RNHK 0758
1933-05-24

LOPPERSUM (Gn.)
KNHK 1724
1940-11-29

LOPPERSUM

Mededelingen No 39 van 28 september 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 18 oktober 1976 worden:
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a. de hulppostkantoren Loppersum, Stedum, Wirdum (Gn) en 't Zandt (Gn) en de plattelandspostagentschappen Garrelsweer en Westeremden overgebracht van het ressort van het districtspostkantoor Groningen naar het ressort van het postkantoor Appingedam;
b. het hulppostkantoor Nieuwolda, het plattelandspostagentschap Nieuw Scheemda en het zitting houden
te Wagenborgen overgebracht van het ressort van het postkantoor Hoogezand naar het ressort van
het postkantoor Appingedam.
LOPPERSUM
KNHK 1725
1976-09-28

LOSSER (OV)
Hulppostkantoor Losser (1)
Het hulppostkantoor Losser werd op 1 september 1879 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Oldenzaal.
LOSSER
KNHK 1726
1879-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
LOSSER (Ov.)
KNHK 1727
1921-08-08
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Het hulppostkantoor te Losser is op 30 april 1924 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Losser
Met ingang van 1 mei 1924 is te Losser een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Oldenzaal.
Het poststation te Losser is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Losser (2)
Met ingang van .. is te Losser een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Oldenzaal.
LOSSER / OLDENZAAL
RNHK 0759
1929-05-06

Het hulppostkantoor te Losser is op 16 februari 1932 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Oldenzaal naar het ressort van het postkantoor Enschede.
LOSSER / ENSCHEDE
RNHK 0760
1932-02-12

Mededeling No 38 van 23 september 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1975 worden de hulppostkantoren met bestelling te Losser en Overdinkel overgebracht
van het ressort van het postkantoor Enschede naar het ressort van het postkantoor Oldenzaal en het
hulppostkantoor Weerselo en het plattelandspostagentschap te Saasveld van het ressort van het
postkantoor Almelo naar het ressort van het postkantoor Oldenzaal.
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LOSSER
KNHK 1728
1975-09-03

Met ingang van 31 mei 1978 is het hulppostkantoor te Losser opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Losser
Mededelingen No 22 van 30 mei 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juni 1978 wordt de bedrijfsvorm van de postinrichting te Losser gewijzigd van hulppostkantoor met
bestelling in bijpostkantoor met bestelling.

Telegraafkantoor Losser
Met ingang van 1 mei 1924 is het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Losser opgeheven.

LOTTUM (LB)
Bestelhuis Lottum
Te Lottum was vanaf 1864 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Venlo. Het bestelhuis werd op 31 augustus 1888 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Lottum
Het hulppostkantoor Lottum werd opgericht op 1 september 1888. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Venlo.
LOTTUM
KNHK 1729
1888-09-12

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
LOTTUM (Lb.)
KNHK 1730
1927-04-09
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LOTTUM / VENLO
RNHK 0761
1929-05-24

Op 12 november 1975 is het hulppostkantoor te Lottum opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Lottum
Mededeling No 44 van 4 november 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 13 november 1975 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Lottum vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Venlo.
LOTTUM
KNPL 0168
1975-11-26

LUNTEREN (GD)
Hulppostkantoor Lunteren
Het hulppostkantoor Lunteren werd opgericht op 1 januari 1853. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Wageningen.
LUNTEREN
KNHK 1731
1853-01-01

33

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
LUNTEREN
KNHK 1732
1873-05-30

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Ede:
LUNTEREN

LUNTEREN / EDE
RNHK 0762
1929-05-22

Met ingang van 30 juni 1964 is het hulppostkantoor te Lunteren opgeheven en vervangen door een
hoofdpostkantoor.

Postkantoor Lunteren
Op 1 juli 1964 is te Lunteren een postkantoor gevestigd.

LUTJEBROEK (NB)
Bestelhuis Lutjebroek
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Te Lutjebroek (gemeente Grootebroek) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Hoorn. Na opheffing van het bestelhuis in 1871 werd geen
hulppostkantoor opgericht.

Plattelandspostagentschap Lutjebroek
Met ingang van 1 mei 1973 is de benaming van het plattelandspostagentschap Grootebroek gewijzigd
in Lutjebroek.
LUTJEBROEK
KNPL 0169
1973-05-01

LUTJEGAST (GN)
Bestelhuis Lutjegast
Te Lutjegast (gemeente Grootegast) was vanaf 1 januari 1857 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Groningen. Na opheffing van het bestelhuis in 1874 werd geen
hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Lutjegast
Mededeelingen No 3078s van 26 april 1917: Met ingang van 16 Mei 1917, wordt te Lutjegast een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Zuidhorn als hoofdkantoor zal optreden.
LUTJEGAST (Gn.)
KNHK 1733
1917-05-16

LUTJEGAST / ZUIDHORN
RNHK 0763
1929-04-13
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Op 31 oktober 1934 werd het hulppostkantoor te Lutjegast opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Lutjegast
Met ingang van 1 november 1934 is te Lutjegast een poststation gevestigd.

LUTTE zie DE LUTTE
LUTTELGEEST (FL)
Plattelandspostagentschap Luttelgeest
Met ingang van 9 december 1968 is het plattelandspostagentschap Luttelgeest gevestigd.
LUTTELGEEST
KNPL 0170
1968-12-16

Op 1 september 1979 is het plattelandspostagentschap te Luttelgeest opgeheven.

LUTTEN (OV)
Bestelhuis Lutten
Te Lutten was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Zwolle. Het bestelhuis werd op 30 juni 1868 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Lutten (1)
Het hulppostkantoor Lutten werd op 1 juli 1868 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Zwolle.
LUTTEN
KNHK 1734
1868-07-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 15 maart 1931 is het hulppostkantoor te Lutten opgeheven en vervangen door een post-, telegraafen telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Lutten
Mededeelingen No 2762S van 11 maart 1931: Het hulppostkantoor te Lutten wordt met ingang van
16 Maart 1931 vervangen door een station voor den postdienst, welk station met het ter plaatse
bestaande telegraaf- en telefoonstation wordt vereenigd tot een post-, telegraaf- en telefoonstation. De
postbestelling zal van het poststation ter plaatse uit geschieden.
Het poststation te Lutten is op .. 1946 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Lutten (2)
Met ingang van 1 maart 1946 is te Lutten een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Dedemsvaart.
LUTTEN (Ov.)- / DEDEMSVAART
RNHK 0764
1946-01-22

Mededelingen No 25 van 21 juni 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juli 1977 wordt het hulppostkantoor met bestelling Lutten overgebracht van het ressort van het
postkantoor Dedemsvaart naar het ressort van het postkantoor Coevorden.
LUTTEN
KNHK 1735
1977-07-05

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Lutten
Met ingang van september 1916 is het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Lutten gevestigd.
LUTTEN (Ov.)
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KNTF 0083
1916-09-05

Op 31 december 1923 is het hulptelegraaf- en telefoonkantoor Lutten opgeheven en vervangen door een
telegraafstation.

Telegraafstation Lutten
Met ingang van 1 januari 1924 is te Lutten een telegraaf- en telefoonstation gevestigd.
Op 15 maart 1931 is het telegraaf- en telefoonstation te Lutten opgeheven.

LUTTENBERG (OV)
Plattelandspostagentschap Raalte-Luttenberg
Met ingang van 1 juni 1966 is het plattelandspostagentschap Raalte-Luttenberg gevestigd. Het
postagentschap behoorde tot het ressort van het postkantoor Raalte.
RAALTE/LUTTENBERG
RNPL 0012
1966-06-01

LUTTER-HOOFDWIJK (OV)
Bestelhuis Lutterhoofdwijk
Te Lutterhoofdwijk (gemeente Gramsbergen) was vanaf 1864 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Almelo. Na opheffing van het bestelhuis in 1867 werd geen
hulppostkantoor opgericht.

LUTTERADE (LB)
Het hulppostkantoor te Lutterade werd opgericht op 16 september 1916.
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LUTTERADE (Lb.)
KNHK 1736
1916-09-16

LUTTERADE (Lb.)
KNHK 1737
1927-07-29

Op 15 juli 1929 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Lutterade opgeheven en vervangen
door een bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor Lutterade
Mededeelingen No 6698S van 26 juni 1929: Met ingang van 16 Juli 1929 wordt het hulppost-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Lutterade vervangen door een bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor
met volledige dienstuitvoering. Genoemd bijkantoor zal voor den post-, telegraaf- en telefoondienst
ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Sittard.
LUTTERADE
KNBK 0023
1929-07-16
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Op 1 juli 1938 werd de benaming gewijzigd in GELEEN.

LUTTERADE

Postagentschap

LUTTERADE

Lindenheuvel

Mededeelingen No 7437S van 8 juli 1931: Met ingang van 16 Juli 1931 wordt te LutteradeLindenheuvel gevestigd een postagentschap, telegraafstation en telefoonstation.
LUTTERDADE/LINDENHEUVEL
DNPA 0823
1931-07-16

De benaming werd op 30 juni 1938 gewijzigd in GELEEN-LINDENHEUVEL (zie aldaar).

LUYKSGESTEL c.q. LUIKGESTEL (NB)
Bestelhuis Luiksgestel
Te Luiksgestel was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Eindhoven. Het bestelhuis werd op 31 januari 1871 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Luiksgestel (1)
Het hulppostkantoor Luiksgestel werd op 1 februari 1871 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Eindhoven.
LUIKSGESTEL
KNHK 1738
1871-02-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Luiksgestel werd op van 31 oktober 1882 opgeheven.

Hulppostkantoor Luijksgestel (2)
Mededeelingen No 1459s van 22 februari 1917: Met ingang van 16 Maart 1917 wordt te Luyksgestel
een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Valkenswaard als hoofdkantoor zal
optreden.
LUIJKSGESTEL (N.B.)
KNHK 1739
1917-03-16

40

LUIJKSGESTEL / VALKENSWAARD
RNHK 0765
1929-05-02

Het hulppostkantoor te Luijksgestel is op 1 mei 1952 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Valkenswaard naar het ressort van het postkantoor Eindhoven.
LUIJKSGESTEL / EINDHOVEN
RNHK 0766
1952-04-27

De benaming van het hulppostkantoor te LUIJKSGESTEL is op .. gewijzigd in LUYKSGESTEL.
LUYKSGESTEL / EINDHOVEN
RNHK 0767
1952-12-11
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Het hulppostkantoor te Luyksgestel is op 1 oktober 1955 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Eindhoven naar het ressort van het postkantoor Valkenswaard.
LUYKSGESTEL / VALKENSWAARD
RNHK 0768
1955-10-01

LUYKSGESTEL
KNHK 1740A
1955-10-01

Plattelandspostagentschap Luyksgestel
Op 31 maart 1979 is het plattelandspostagentschap te Luyksgestel opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Luyksgestel
Met ingang van 2 april 1979 is te Luyksgestel een hulppostkantoor zonder bestelling gevestigd.
LUYKSGESTEL
KNHK 1740B
1979-04-24
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