MIJDRECHT (UT)
Hulppostkantoor Mijdrecht
Het hulppostkantoor Mijdrecht werd opgericht op 1 oktober 1851. Het hulppostkantoor Mijdrecht behoorde
tot het ressort van het postkantoor Loenen.
MYDRECHT
KNHK 1873
1851-10-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
MIJDRECHT
KNHK 1874
1866-08-08

(geschreven in stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 januari 1878 werd het hulppostkantoor te Mijdrecht opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Mijdrecht
Met ingang van 1 februari 1878 is het post- en telegraafkantoor te Mijdrecht opgericht.
MIJDRECHT
KNPK 0294
1913-05-26

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

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Mijdrecht
Mededeelingen No 10497S van 14 september 1932: Met ingang van 16 September 1932 wordt het post, telegraaf- en telefoonkantoor te Mijdrecht opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor voor de
drie diensten. Voor den postdienst zal dit met de hulpkantoren te Vinkeveen en Wilnis ressorteeren onder
het hoofdkantoor te Utrecht.
MIJDRECHT / UTRECHT
RNHK 0832
1932-11-08

Postkantoor Mijdrecht
Op 1 december 1948 werd het hulppostkantoor te Mijdrecht opgeheven en vervangen door een
postkantoor.
Op 30 november 1953 is het postkantoor te Mijdrecht opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Mijdrecht
Met ingang van 1 december 1953 is te Mijdrecht een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Breukelen.
MIJDRECHT / BREUKELEN
RNHK 0833
1954-01-00

Op 30 april 1978 is het hulppostkantoor te Mijdrecht opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Mijdrecht
Mededelingen No 16 van 18 april 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 mei 1978 wordt de bedrijfsvorm van de postinrichting te Mijdrecht gewijzigd van hulppostkantoor met
bestelling in bijpostkantoor met bestelling.

MIJNSHEERENLAND (ZH)
Bestelhuis Mynsheerenland
Te Mynsheerenland was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Oud-Beijerland.

Het bestelhuis te Mynsheerenland werd op 30 juni 1865 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Mijnsheerenland
Het hulppostkantoor Mijnsheerenland werd opgericht op 1 juli 1865. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Oud-Beijerland.
MIJNSHEERENLAND
KNHK 1875
1865-07-01

(geschreven in het stempelboek) Het stempel heeft een hoogte van 4 mm.
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 1 januari 1883 werd de benaming van het hulppostkantoor gewijzigd in MIJNSHERENLAND.
MIJNSHERENLAND
KNHK 1876
1887-08-15

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

MIJNSHEERENLAND (Z.H.)
KNHK 1877
1918-06-08

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

Post-, telegraaf en telefoonstation Mijnsheerenland
Mededeelingen No 99S van 6 januari 1926: het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Mijnsheerenland wordt met ingang van 16 Januari 1926 vervangen door een station voor de drie diensten met
telegrambestelling.
MIJNSHEERENLAND (Z.H.)

MIJNSHEERENLAND-STOUGJESDIJK (ZH)

Hulppostkantoor Mijnsheerenland-Stougjesdijk
Dienstorder No H.30 van 10 januari 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 27 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hulppostkantoor
Greup
Mijnsheerenland-Stougjesdijk
MIJNSHEERENLAND- STOUGJESDIJK
KNHK 1878
1977-09-14

MILDAM (FR)
Bestelhuis Mildam
Te Mildam (gemeente Schoterland) was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Heerenveen. Na opheffing van het bestelhuis in 1864 werd geen hulppostkantoor
opgericht.

MILHEEZE (NB)
Poststation Milheeze
Met ingang van .. 1936 is te Milheeze een poststation gevestigd.
MILHEEZE (N.B.)
KNPS 0259
1944-03-06

Met ingang van 30 november 1968 is het poststation te Milheeze opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Milheeze
Op 2 december 1968 is te Milheeze een hulppostkantoor met bestelling gevestigd onder het postkantoor
Helmond.
Mededelingen No 34 van 24 augustus 1976: Kantoren, Vestiging enz.

Op 1 oktober 1976 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling Milheeze overgebracht van het ressort van
het postkantoor Helmond naar het ressort van het postkantoor Deurne.
MILHEEZE
KNHK 1879
1976-08-20

Mededelingen No 47 van 21 november 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Met ingang van 1 december 1978 wordt de postale dienstverlening te:
a. Beringe en Milheeze, waar voordien een hulppostkantoor zonder bestelling was gevestigd;
b. Helenaveen, waar voordien een poststation was gevestigd;
c. Griendtsveen, waar voordien een plattelandspostagentschap was gevestigd;
d. Grashoek, Helmond-Peeleik, Koningslust en Ommel, waar voordien geen postale vestiging aanwezig
was, verzorgd d.m.v. het RIJDEND POSTKANTOOR DEURNE.
Op genoemde datum zijn het hulppostkantoor zonder bestelling te Beringe, dat onder het postkantoor Venlo
ressorteerde, en het hulppostkantoor zonder bestelling te Milheeze, het poststation te Helenaveen en het
plattelandspostagentschap te Griendtsveen, welke postinrichtingen onder het postkantoor Deurne
ressorteerden, opgeheven.

MILL EN SINT HUBERT c.q. MIL (NB)
Hulppostkantoor Mill
Het hulppostkantoor Mill werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor Mill (en Sint Hubert) behoorde tot
het ressort van het postkantoor Veghel.
MIL
KNHK 1880
1851-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw. Lettertype met schreven.
Met ingang van 1 januari 1855 werd de benaming formeel gewijzigd in MILL EN ST. HUBERT.
MILL EN ST HUBERT
KNHK 1881
1874-09-12

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming MIL werd vanaf 1 januari 1883 voorgeschreven.
MIL
KNHK 1882
1896-11-16

Later Uden:
MILL
KNHK 1883
1903-01-12

MILL / UDEN
RNHK 0834
1929-07-15

Mededeelingen No 9070S van 10 augustus 1932: Met ingang van 1 September 1932 wordt te Mill met
opheffing van het hulppostkantoor en van het hulptelegraaf- en telefoonkantoor aldaar, gevestigd een

hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk met de daarop aangesloten stations voor den postdienst
zal ressorteeren onder het hoofdkantoor te Uden.
MILL
KNHK 1884
1961-01-27

Hulptelegraafkantoor Mill
MILL
KNTF 0093
1912-11-14

Het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Mill is op 1 september 1932 opgeheven en samengevoegd met
het hulppostkantoor te Mill.

MILLEN (LB)
Telegraaf- en telefoonstation Millen
Met ingang van .. 1949 is te Millen een telegraaf- en telefoonstation gevestigd.
MILLEN (Lb.)
KNTF 0094
1949-08-18

MILLIGEN (GD)
Bestelhuis Milligen
Vanaf 1859 is te Kamp bij Milligen een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Apeldoorn.

MILLINGEN c.q. MILLINGEN AAN DE RIJN (GD)
Bestelhuis Millingen
Te Millingen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Nijmegen.

Het bestelhuis te Millingen werd op 30 juni 1880 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Millingen
Het hulppostkantoor Millingen werd opgericht op 1 juli 1880. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van
het postkantoor Nijmegen.
MILLINGEN
KNHK 1885
1880-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 30 september 1908 werd het hulppostkantoor te Millingen opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Millingen
Met ingang van 1 oktober 1908 is het post- en telegraafkantoor te Millingen gevestigd.

MILLINGEN
KNPK 0295
1908-10-01

Op 28 februari 1922 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Millingen opgeheven en vervangen door
een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Millingen
Mededeelingen No 1619S van 22 februari 1922: Met ingang van 1 Maart 1922 wordt, onder opheffing
van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Millingen, aldaar een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor gevestigd.
MILLINGEN (Gld.)
KNHK 1886
1923-02-03

MILLINGEN / NIJMEGEN
RNHK 0835
1929-05-27

Dienstorder No H.1000 van 22 december 1954: Wijziging kantoornaam.
1. Het gemeentebestuur van Millingen heeft besloten de naam van de gemeente in het vervolg aan te duiden
als "Millingen aan de Rijn” teneinde verwarring met o.m. Millingen bij Dalfsen, Milligen bij Apeldoorn en

Millingen bij Rees in Duitsland te voorkomen.
2. In verband hiermede wordt zowel de naam van het hulppostkantoor als van het telefoonnet en de
automatische telefooncentrale Millingen gewijzigd in Millingen aan de Rijn.
MILLINGEN A/D RIJN
KNHK 1887
1955-02-23

MILLINGEN A/D RIJN / NIJMEGEN
RNHK 0836
1955-02-23

MILSBEEK (LB)
Plattelandspostagentschap Milsbeek
Met ingang van 1 september 1965 is te Milsbeek een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Gennep.
MILSBEEK
KNPL 0184
1965-09-01

Het plattelandspostagentschap te Milsbeek is op 31 december 1969 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Milsbeek

Met ingang van 1 januari 1969 is te Milsbeek een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Gennep.
Het hulppostkantoor te Milsbeek (ressort postkantoor Gennep) is met ingang van augustus 1976
overgebracht van het verzorgingsgebied van het postdistrict Maastricht naar het postdistrict Arnhem.

MINNERTSGA (FR)
Hulppostkantoor Minnertsga (1)
Het hulppostkantoor Minnertsga werd op 1 mei 1870 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Harlingen.
MINNERTSGA
KNHK 1888
1870-05-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
MINNERTSGA (Fr.)
KNHK 1889
1919-04-10

MINNERTSGA / HARLINGEN
RNHK 0837
1929-05-17

Het hulppostkantoor te Minnertsga is op 31 juli 1940 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Minnertsga
Met ingang van 1 augustus 1940 is te Minnertsga een poststation gevestigd.
Het poststation te Minnertsga is op 15 november 1944 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Minnertsga (2)
Met ingang van 16 november 1944 is te Minnertsga een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Harlingen.
MINNERTSGA / HARLINGEN
RNHK 0838
1944-11-08

Op 18 mei 1969 is het hulppostkantoor te Minnertsga opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Minnertsga
Op 19 mei 1969 is te Minnertsga een plattelandspostagentschap gevestigd onder het postkantoor
Leeuwarden.
MINNERTSGA
KNPL 0185
1969-05-21

MISTE (GD)
Hulppostkantoor Miste
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.
MISTE (Gld.)
KNHK 1890
1916-10-16

Op 30 oktober 1929 is het hulppostkantoor te Miste opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Miste
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.
Mededelingen No 41 van 12 oktober 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1976 wordt het poststation Miste opgeheven.

MODDERGAT (FR)
Hulppost- en telegraafkantoor Moddergat
Met ingang van 1 oktober 1908 is te Moddergat een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd.
MODDERGAT
KNHK 1891
1908-10-01

Op 31 december 1925 is het hulppost- en telegraafkantoor te Moddergat opgeheven en vervangen door
een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Moddergat
Mededeelingen No 13657S van 2 december 1925: Het hulppost- en telegraafkantoor te Moddergat wordt
met ingang van 1 Januari 1926 vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation met
telegrambestelling. De postbestelling zal van Nes (W.D.) uit geschieden.
MODDERGAT

Met ingang van 1 november 1953 is de benaming van het poststation Moddergat gewijzigd in PaesensModdergat (zie aldaar).

MOERDIJK c.q. DE MOERDIJK (NB)
Distributiekantoor De Moerdijk
Te De Moerdijk was vanaf 1824 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Breda. Tevens was vanaf een paardenpoststation ingericht. In 1828 werd een entrepot
toegevoegd. Het distributiekantoor te De Moerdijk werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor De Moerdijk
Het hulppostkantoor De Moerdijk werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Dordrecht.
DE MOERDYK
KNHK 1892
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart. Lettertype met schreven.

De benaming werd gewijzigd in MOERDIJK.
MOERDIJK
KNHK 1893
1866-10-02

(geschreven in het stempelboek)

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Zevenbergen
DE MOERDIJK
KNHK 1894
1898-12-05

MOERDIJK

MOERDIJK / ZEVENBERGEN
RNHK 0839
1929-04-02

Het hulppostkantoor te Moerdijk is op 1 juli 1964 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Zevenbergen naar het ressort van het postkantoor Roosendaal.
MOERDIJK / ROOSENDAAL
RNHK 0840
1964-06-16

MOERGESTEL (NB)
Bestelhuis Moergestel
Te Moergestel was vanaf 1 januari 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Oisterwijk.

Het bestelhuis te Moergestel werd op 31 maart 1875 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Moergestel
Het hulppostkantoor Moergestel werd op 1 april 1875 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Oisterwijk.
MOERGESTEL
KNHK 1895
1875-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

MOERGESTEL (N.B.)
KNHK 1896
1926-06-05

MOERGESTEL / TILBURG
RNHK 0841
1929-05-02

MOERKAPELLE c.q. MOERCAPELLE (ZH)
Bestelhuis Moercapelle
Te Moercapelle was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Rotterdam. Het bestelhuis werd op 30 september 1873 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Moercapelle (1)
Het hulppostkantoor Moercapelle werd opgericht op 1 oktober 1873. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Rotterdam.
MOERCAPELLE
KNHK 1897
1873-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
MOERKAPELLE
KNHK 1898
1910-01-03

Op 15 mei 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Moerkapelle opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Moerkapelle
Mededeelingen No 4716S van 13 mei 1925: Met ingang van 16 Mei 1925 wordt het hulppost-, telegraafen telefoonkantoor te Moerkapelle vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation met
telegrambestelling.

MOERKAPELLE

MOERKAPELLE (Z.H.)
KNPS 0260
1931-03-21

Het poststation te Moerkapelle is op 31 juli 1945 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Moerkapelle (2)
Met ingang van 1 augustus 1945 is te Moerkapelle een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Gouda.
MOERKAPELLE / GOUDA
RNHK 0842
1945-07-19

Mededelingen No 42 van 22 oktober 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 5 november 1974 worden de hulppostkantoren te Moerkapelle en Zevenhuizen (Zh) overgebracht van
het ressort van het postkantoor Gouda naar het ressort van het postkantoor Waddinxveen.
MOERKAPELLE
KNHK 1899

1974-10-11

MOERSTRATEN (NB)
Poststation Moerstraten
Met ingang van 1 oktober 1941 werd te Moerstraten een poststation gevestigd, ressorterend onder het
postkantoor Bergen op Zoom.
MOERSTRATEN (N.B.)
KNPS 0261
1941-10-01

Mededelingen No 22 van 31 mei 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 23 mei 1977 zijn het hulppostkantoor met bestelling Wouw, het hulppostkantoor zonder bestelling Heerle
(Nb), het poststation Moerstraten en het plattelandspostagentschap Wouwse Plantage overgebracht van het
ressort van het postkantoor Bergen op Zoom naar het ressort van het postkantoor Roosendaal.
MOERSTRATEN
KNPS 0262
1977-05-31

MOLENAARSGRAAF (ZH)
Hulppostkantoor Molenaarsgraaf

Het hulppostkantoor Molenaarsgraaf werd opgericht op 1 januari 1853. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Dordrecht.
MOLENAARSGRAAF
KNHK 1900
1853-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in rood. Lettertype met schreven.
MOLENAARSGRAAF
KNHK 1901
1876-12-15

MOLENAARSGRAAF
KNHK 1902
1914-10-27

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
MOLENAARSGRAAF / DORDRECHT
RNHK 0843
1944-10-19

Het hulppostkantoor te Molenaarsgraaf is op 1 juni 1955 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Dordrecht naar het ressort van het postkantoor Rotterdam.
MOLENAARSGRAAF / ROTTERDAM

RNHK 0844
1955-05-28

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Molenaarsgraaf
In september 1916 is het hulptelegraaf- en telefoonkantoor gevestigd te Molenaarsgraaf.
MOLENAARSGRAAF (Z.H.)
KNTF 0095
1916-09-05

Met ingang van 16 februari 1924 werd het hulptelegraaf- en telefoonkantoor opgeheven en omgezet in een
telegraaf- en telefoonstation met bestelling.

MOLENHOEK (LB)
Hulppostkantoor Molenhoek
Met ingang van 1 maart 1965 is de benaming van het hulppostkantoor te Heumen gewijzigd in Molenhoek
en van het poststation Heumen (dorp) in Heumen.
Het hulppostkantoor Molenhoek werd op 16 oktober 1966 opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Molenhoek
Op 1 november 1966 is te Molenhoek een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Nijmegen.
NIJMEGEN/MOLENHOEK
DNPL 0069

1966-11-01

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
Molenhoek
Molenhoek Lb
MOLENHOEK Lb
KNPL 0186
1978-08-01

MOLENRIJ (GR)
Bestelhuis Molenrij
Te Molenrij (gemeente Kloosterburen) was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Onderdendam. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor
opgericht.

MOLKWERUM (FR)
Poststation Molkwerum
Met ingang van .. 1941 is te Molkwerum een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Workum.
MOLKWERUM (Fr.)
KNPS 0263
1941-06-18

Mededelingen No 49 van 7 december 1967: Kantoren. Vestiging enz.
Op I januari 1968 wordt het poststation Molkwerum opgeheven.

MONNIKENDAM c.q. MONNICKENDAM (NH)
Postkantoor Monnikendam
Te Monnikendam was in 1811 een postkantoor gevestigd.

Post- en telegraafkantoor Monnikendam
Met ingang van 1 juli 1869 is te Monnikendam een post- en telegraafkantoor gevestigd.
MONNIKENDAM
KNPK 0296
1884-08-13

Het postkantoor te Monnikendam is op 15 januari 1933 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Monnikendam
Met ingang van 16 januari 1933 is te Monnikendam een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Amsterdam.
MONNIKENDAM / AMSTERDAM
RNHK 0845
1933-01-18

MONNIKENDAM (N.H.)
KNHK 1903
1949-10-20

Hulppostkantoor Monnickendam
Dienstorder No H.347 van 29 mei 1969: Wijziging benaming "Monnikendam" in "Monnicken-dam".
De benaming van het hulppostkantoor te Monnickendam wordt m.i.v. 1 juni 1969 gewijzigd van
"Monnikendam" in "Monnickendam".
MONNICKENDAM
KNHK 1904
1969-03-11

Met ingang van 1 oktober 1976 is het hulppostkantoor Monnickendam overgebracht van het ressort van
het postkantoor Amsterdam naar het ressort van het postkantoor Volendam.
Met ingang van 31 augustus 1978 is het hulppostkantoor te Monnickendam opgeheven en vervangen
door een bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Monnickendam
Mededelingen No 33 van 15 augustus 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1978 wordt de bedrijfsvorm van de postinrichting te Monnickendam gewijzigd van
hulppostkantoor met bestelling in bijpostkantoor met bestelling.

MONSTER (ZH)
Hulppostkantoor Monster
Het hulppostkantoor Monster werd opgericht op 16 maart 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor ’s-Gravenhage.
MONSTER
KNHK 1905
1851-03-16

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart. Lettertype met schreven.
Op 8 juli 1869 is te Monster een hulptelegraafkantoor opgericht.

Hulppost- en telegraafkantoor Monster
Met ingang van 8 juli 1869 is te Monster een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd.
MONSTER
KNHK 1906
1875-09-21

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Met ingang van 30 april 1894 werd het hulppost- en telegraafkantoor te Monster opgeheven en vervangen
door een post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Monster
Op 1 mei 1894 is te Monster een post- en telegraafkantoor gevestigd.
MONSTER
KNPK 0297
1894-05-01

MONSTER
KNPK 0298
1931-08-24

Op 31 maart 1940 is het postkantoor te Monster opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Monster
Met ingang van 1 april 1940 werd te Monster een ongeclassificeerd hulppostkantoor gevestigd.
Op 31 juli 1947 is het hulppostkantoor te Monster opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Monster
Met ingang van 1 augustus 1947 is te Monster een postkantoor gevestigd.

MONTFOORT (UT)
Distributiekantoor Montfoort
Te Montfoort was vanaf 1818 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Utrecht.

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

Hulppostkantoor Montfoort
Het hulppostkantoor Montfoort werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Oudewater.
MONTFOORT
KNHK 1907
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
MONTFOORT
KNHK 1908
1866-08-08

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 30 november 1891 is het hulppostkantoor te Montfoort opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Montfoort
Met ingang van 1 december 1891 is te Montfoort een postkantoor gevestigd.
MONTFOORT (UTR:)
KNPK 0299
1891-12-01

MONTFOORT
KNPK 0300
1907-12-03

Op 31 juli 1922 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Montfoort opgeheven en vervangen door een
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Montfoort
Mededeelingen No 5697S van 28 juni 1922: Met ingang van 1 Augustus 1922 wordt, met opheffing van
het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Montfoort, aldaar een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor
gevestigd, hetwelk voor den postdienst onder Woerden zal ressorteeren, terwijl het telegraafkantoor
Utrecht als contrôlekantoor voor den telegraaf- en telefoondienst zal optreden.
MONTFOORT / WOERDEN
RNHK 0846
1929-05-22

MONTFOORT
KNHK 1909
1963-10-21

Mededelingen No 39 van 27 september 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1977 worden :
a. de hulppostkantoren te Montfoort (Ut) en Oudewater overgebracht van het ressort van het postkantoor
Woerden naar het ressort van het postkantoor IJsselstein (Ut);
b. de hulppostkantoren te De Meern en Vleuten overgebracht van het ressort van het districtspostkantoor
Utrecht naar het ressort van het postkantoor Woerden.
Dienstorder No H.102 van 13 februari 1979: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 1 februari 1979 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor met best.
Montfoort (Ut)
Montfoort

MONTFORT (LB)
Hulppostkantoor Montfort
Het hulppostkantoor Montfort werd opgericht op 15 november 1875. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Roermond.
MONTFORT
KNHK 1910
1875-11-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Echt:
MONTFORT

Op 30 september 1949 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Montfort opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.
MONTFORT / ROERMOND
RNPS 0008
1929-05-29

Post-, telegraaf- en telefoonstation Montfort
Mededeling No 25696 van 28 september 1949: Met ingang van 1 October 1949 wordt het hulppost-,
telegraaf- en telefoonkantoor Montfort vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation, dat voor
de postdienst zal ressorteren onder het post- en telegraafkantoor te Roermond.

Hulppostkantoor Montfort
Het poststation te Montfort is met ingang van .. omgezet in een hulppostkantoor.
MONTFORT
KNHK 1911
1978-04-20

Dienstorder No H.492 van 14 november 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is te rekenen van 1 november 1978 gewijzigd in:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hulppostkantoor
Montfort (Lb)
Montfort

MOOK (LB)
Distributiekantoor Mook
Te Mook was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Nijmegen. Het distributiekantoor te Mook werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Mook
Het hulppostkantoor Mook werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Nijmegen.
MOOK
KNHK 1912
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
MOOK
KNHK 1913
1873-12-30

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

MOOK / NIJMEGEN
RNHK 0847A
1929-05-27

MOOK / NIJMEGEN
RNHK 0847B
1949-12-30

MOOKHOEK (ZH)
Hulppostkantoor Mookhoek (1)
Het hulppostkantoor Mookhoek werd opgericht op 15 november 1874. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Dordrecht.
MOOKHOEK
KNHK 1914
1874-11-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 15 juni 1924 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Mookhoek opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Mookhoek
Mededeelingen No 6601S van 11 juni 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Mookhoek
wordt met ingang van 16 Juni 1924, vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst
met telegrambestelling. De postbestelling zal van ‘s Gravendeel uit geschieden.
MOOKHOEK

MOOKHOEK
KNPS 0264
1957-06-27

Het poststation te Mookhoek is op 31 december 1969 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Mookhoek (2)
Met ingang van 1 januari 1970 is te Mookhoek een hulppostkantoor zonder bestelling gevestigd behorende
tot het ressort van het postkantoor Dordrecht.
Op 31 maart 1976 is het hulppostkantoor te Mookhoek opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Mookhoek
Mededelingen No 19 van 11 mei 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 april 1976 is het hulppostkantoor zonder bestelling te Mookhoek vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Oud Beijerland.

MOORDRECHT (ZH)
Hulppostkantoor Moordrecht
Het hulppostkantoor Moordrecht werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Gouda.
MOORDRECHT

KNHK 1915
1851-07-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
MOORDRECHT
KNHK 1916
1868-09-30

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Op 15 augustus 1884 werd te Moordrecht een hulptelegraafkantoor opgericht.

Hulppost- en telegraafkantoor Moordrecht
Met ingang van 15 augustus 1884 is te Moordrecht een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd.
Het hulppost- en telegraafkantoor te Moordrecht werd op 30 april 1894 opgeheven en vervangen door een
post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Moordrecht
Met ingang van 1 mei 1894 is te Moordrecht een post- en telegraafkantoor gevestigd.
MOORDRECHT
KNPK 0301
1894-05-01

Hulppost- telegraaf- en telefoonkantoor Moordrecht
Mededeelingen No 9707S van 10 september 1924: Met ingang van 1 October 1924 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Moordrecht vervangen door een hulppostkantoor voor de drie diensten,
hetwelk met de hulpkantoren te Gouderak en Nieuwerkerk a/d IJssel voor den postdienst zal ressorteeren
onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Gouda. Voor het hulppostkantoor te Capelle a/d IJssel
zal, wat den postdienst betreft, het postkantoor te Rotterdam als hoofdkantoor optreden.
MOORDRECHT / GOUDA
RNHK 0848
1929-04-02

Stempel van het telegraafkantoor

MORTEL (NB)
Poststation Mortel
Met ingang van .. 1944 is te Mortel een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor
Gemert.
MORTEL (N.B.)
KNPS 0265
1944-06-02

In maart 1952 is het poststation te Mortel opgeheven.

MUIDEN (NH)

Distributiekantoor Muiden
Te Muiden was vanaf 1816 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Amsterdam. Het distributiekantoor te Muiden werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Muiden
Het hulppostkantoor Muiden werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Amsterdam.
MUIDEN
KNHK 1917
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
MUIDEN
KNHK 1918
1869-01-26

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Weesp
MUIDEN

MUIDEN
KNHK 1919
1927-12-24

MUIDEN / WEESP
RNHK 0849
1929-05-22

MUIDERBERG (NH)
Bestelhuis Muiderberg
Te Muiderberg was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Weesp. Het bestelhuis werd op 15 januari 1891 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Muiderberg
Het hulppostkantoor Muiderberg werd opgericht op 16 januari 1891. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Weesp.
MUIDERBERG
KNHK 1920
1891-01-16

Het stempel werd terugontvangen op 17 november 1937 en vernietigd.
MUIDERBERG / WEESP
RNHK 0850
1929-05-22

MUIDERBERG (N.H.)
KNHK 1921
1933-06-18

Met ingang van 1 september 1954 is het hulppostkantoor te Muiderberg opgeheven en vervangen door
een poststation.

MUNNEKEBUREN (FR)
Bestelhuis Munnekeburen
Te Munnekeburen (gemeente Weststellingwerf) was vanaf 1864 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Heerenveen. Na opheffing van het bestelhuis in 1870 werd geen
hulppostkantoor opgericht.

MUNNEKEZIJL (FR)
Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Munnekezijl
Op 1 januari 1919 is te Munnekezijl een hulptelegraaf- en telefoonkantoor opgericht.
MUNNEKEZIJL (Fr.)
KNTF 0096

1919-01-01

Het hulptelegraaf- en telefoonkantoor Munnekezijl is op 15 maart 1923 opgeheven.

Poststation Munnekezijl
Op 1 november 1929 is te Munnekezijl een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Zuidhorn.
MUNNEKEZIJL (Fr.)
KNPS 0266
1941-06-18

Met ingang van 31 januari 1978 is het poststation te Munnekezijl opgeheven.

Zitting houden te Munnekezijl
Mededelingen No 5 van 31 januari 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 februari 1978 wordt het poststation te Munnekezijl opgeheven en in de plaats daarvan zal met ingang
van genoemde datum te Munnekezijl zitting worden gehouden.

MUNSTERGELEEN (LB)
Poststation Munstergeleen
Mededeelingen No 5523S van 20 mei 1931: Met ingang van 1 Januari 1931 werd te Munstergeleen een
station voor den postdienst gevestigd. De bestelling ter plaatse gaat van het hoofdkantoor te Sittard uit.
MUNSTERGELEEN (Lb.)
KNPS 0267
1941-06-23

Met ingang van 2 mei 1966 is het hulppostkantoor te Munstergeleen opgeheven en vervangen door het
postagentschap Sittard-Munstergeleen (zie aldaar).

MUNTENDAM (GR)
Hulppostkantoor Muntendam
Het hulppostkantoor Muntendam werd opgericht op 1 januari 1853. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Veendam.
MUNTENDAM
KNHK 1922
1853-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
MUNTENDAM
KNHK 1923
1874-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
MUNTENDAM / VEENDAM
RNHK 0851
1929-04-13

MUNTENDAM (Gn.)
KNHK 1924
1930-12-29

Hulptelegraafkantoor Muntendam
Het hulptelegraafkantoor te Muntendam werd gevestigd in juli 1917.
MUNTENDAM
KNTF 0097
1917-07-11

MURMERWOUDE (FR)
Bestelhuis Murmerwoude
Te Murmerwoude was vanaf 1861 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Dokkum. Het bestelhuis werd op 31 december 1872 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Murmerwoude
Het hulppostkantoor Murmerwoude werd opgericht op 1 januari 1873. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Dokkum.

MURMERWOUDE
KNHK 1925
1873-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

MURMERWOUDE / DOKKUM
RNHK 0852
1929-05-17

MURMERWOUDE (Fr.)

KNHK 1926
1936-10-30

Dienstorder No H.487 van 14 september 1971: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het hulppostkantoor, dat thans wordt aangeduid met de benaming Murmerwoude is met
ingang van 1 september 1971 gewijzigd in DAMWOUDE.

MUSSEL (GR)
Hulppostkantoor Mussel (1)
Mededeelingen No 8475s van 5 december 1917: Met ingang van 16 December 1917, wordt te Mussel
een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Musselkanaal als hoofdkantoor zal optreden.
MUSSEL (Gn.)
KNHK 1927
1917-12-16

Op 30 april 1931 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Mussel opgeheven en vervangen door een
post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Mussel
Mededeelingen No 4300S van 22 april 1931: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Mussel wordt
met ingang van 1 Mei 1931 vervangen door een poststation, een telegraafstation en een telefoonstation.
Op 30 september 1932 is het post-, telegraaf- en telefoonstation te Mussel opgeheven en vervangen door
een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppostkantoor Mussel (2)
Mededeelingen No 10810S van 21 september 1932: Met ingang van 1 October 1932 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Musselkanaal vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk evenals de hulpkantoren te 2e Exloermond, Musselkanaal 1e Exloermond en
Valthermond-Oost de stations te Valthermond-West, en Mussel, voor den postdienst zal ressorteeren onder
het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Stadskanaal.

Op 31 december 1976 is het hulppostkantoor te Mussel opgeheven.

Zitting houden te Mussel
Mededelingen No 51 van 21 december 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 3 januari 1977 wordt het hulppostkantoor met bestelling te Mussel opgeheven en daarvoor in de plaats
wordt m.i.v. genoemde datum te Mussel zitting gehouden.

MUSSELKANAAL (GR)
Hulppostkantoor Musselkanaal (1)
Het hulppostkantoor te Musselkanaal werd op 1 januari 1898 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Stadskanaal. Het hulppostkantoor verving het opgeheven hulppostkantoor
te Zandberg.
MUSSELKANAAL
KNHK 1928
1898-01-01

Postkantoor Musselkanaal
Mededeelingen No 2571s van 27 juni 1912: Met ingang van 1 Juli 1912 wordt onder opheffing van het
hulppostkantoor Musselkanaal II, een postkantoor gevestigd te Musselkanaal, waaronder zullen
ressorteeren de hulppostkantoren 2e Exloërmond, Musselkanaal (1e Exloërmond) en Valthermond.
MUSSELKANAAL
KNPK 0302
1912-07-01

Op 30 september 1932 is het post- telegraaf- en telefoonkantoor te Musselkanaal opgeheven en
vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Musselkanaal (2)
Mededeelingen No 10810S van 21 september 1932: Met ingang van 1 October 1932 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Musselkanaal vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk evenals de hulpkantoren te 2e Exloermond, Musselkanaal 1e Exloermond en
Valthermond-Oost de stations te Valthermond-West, en Mussel, voor den postdienst zal ressorteeren onder
het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Stadskanaal.
MUSSELKANAAL / STADSKANAAL
RNHK 0853
1932-10-04

MUSSELKANAAL I
KNHK 1929
1908-01-15

Mededeelingen No 2571s van 27 juni 1912: Met ingang van 1 Juli 1912 wordt de naam van het
hulppostkantoor Musselkanaal I gewijzigd in Musselkanaal (1e Exloërmond).
MUSSELKANAAL II
KNHK 1930
1908-01-15

AFHALEN-MUSSELKANAAL II
KNAD 0034
1910-01-03

Op 30 juni 1912 is het hulppostkantoor Musselkanaal II opgeheven en vervangen door een postkantoor.
Hulppostkantoor Musselkanaal IE Exloërmond
MUSSELKANAAL IE EXLOËRMOND
KNHK 1931
1912-07-01

AFHALEN MUSSELKANAAL (IE EXLOËRMOND)
KNAD 0035
1912-09-04

MUSSELKANAAL (IE EXLOËRMOND)
KNHK 1932
1912-07-22

Mededeelingen No 2571s van 27 juni 1912: Met ingang van 1 Juli 1912 wordt de naam van het
hulppostkantoor Musselkanaal I gewijzigd in Musselkanaal (1e Exloërmond).
MUSSELK. (1E EXL.MOND) / MUSSELKANAAL
RNHK 0854
1929-04-13

Mededeelingen No 10810S van 21 september 1932: Met ingang van 1 October 1932 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Musselkanaal vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk evenals de hulpkantoren te 2e Exloermond, Musselkanaal 1e Exloermond en
Valthermond-Oost de stations te Valthermond-West, en Mussel, voor den postdienst zal ressorteeren onder
het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Stadskanaal.
MUSSELK. (1E EXL.MOND) / STADSKANAAL
RNHK 0855
1932-10-04

Dienstorder No H.320 van 1 augustus 1978: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 10 juli 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de
daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor
Musselkanaal (1ste Exloërmond)
Musselkanaal-Schoolstraat

Hulppostkantoor Musselkanaal-Schoolstraat
Dienstorder No H.320 van 1 augustus 1978: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 10 juli 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de
daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor
Musselkanaal (1ste Exloërmond)
Musselkanaal-Schoolstraat
MUSSELKANAAL – SCHOOLSTRAAT
DNHK 0026
1978-03-20

