NIEUWE PEKELA (GR)
Hulppostkantoor Nieuwe Pekela (1)
Het hulppostkantoor Nieuwe Pekela werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Winschoten.
NIEUWE-PEKEL-A
KNHK 2016
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
NIEUWE-PEKEL-A
KNHK 2017
1866-08-08

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in blauw, rood en zwart.

Het hulppost- en telegraafkantoor te Nieuwe-Pekela werd met ingang van 1 mei 1879 opgeheven en
vervangen door een post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Nieuwe-Pekela
Met ingang van 1 mei 1879 is te Nieuwe-Pekela een post- en telegraafkantoor gevestigd.
NIEUWE-PEKELA
KNPK 0310
1914-04-03

Op 30 april 1928 is het post- en telegraafkantoor te Nieuwe-Pekela opgeheven en vervangen door een
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Nieuwe-Pekela (2)

Mededeelingen No 3751S van 18 april 1928: Het post- en telegraafkantoor te Nieuwe-Pekela wordt met
ingang van 1 Mei 1928 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk voor den
postdienst zal ressorteeren onder het hoofdkantoor te Winschoten.
NIEUWE-PEKELA / WINSCHOTEN
RNHK 0893
1929-04-13

Het hulppostkantoor Nieuwe Pekela is met ingang van 16 augustus 1947 overgebracht van het ressort van
het postkantoor Winschoten naar het ressort van het postkantoor Oude Pekela.
NIEUWE PEKELA / OUDE PEKELA
RNHK 0894
1947-08-11

Het hulppostkantoor Nieuwe Pekela is met ingang van 1 oktober 1977 overgebracht van het ressort van
het postkantoor Oude Pekela naar het ressort van het postkantoor Veendam.
NIEUWE PEKELA
KNHK 2018
1977-08-23

Plattelandspostagentschap Nieuwe Pekela-Tilstraat H

Mededelingen No 17 van 27 april 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 3 mei 1976 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Boven Pekela vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat zal worden aangeduid met de benaming Nieuwe Pekela-Tilstraat H. Het
postagentschap zal voor de postdienst ressorteren onder het postkantoor Oude Pekela.
NIEUWE PEKELA-TILSTRAAT H.
DNPL 0073
1976-05-06

Mededelingen No 40 van 3 oktober 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 1 augustus 1978 is het plattelandspostagentschap Nieuwe Pekela-Tilstraat H opgeheven.

NIEUWE SCHANS zie NIEUWESCHANS
NIEUWE-TONGE (ZH)
Distributiekantoor Nieuwe-Tonge
Te Nieuwe-Tonge was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Dirksland. Het distributiekantoor te Nieuwe-Tonge werd op 31 augustus 1850 opgeheven
en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nieuwe-Tonge
Het hulppostkantoor Nieuwe-Tonge werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Dirksland.
NIEUWE-TONGE
KNHK 2019
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
NIEUWE TONGE
KNHK 2020
1873-10-18

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
NIEUWE TONGE (Z.H.)
KNHK 2021
1919-12-18

NIEUWE TONGE / MIDDELHARNIS
RNHK 0895A
1929-05-27

NIEUWE TONGE / MIDDELHARNIS
RNHK 0895B
1954-07-22

NIEUWEBRUG (FR)
Hulppostkantoor Nieuwebrug
Het hulppostkantoor Nieuwebrug werd opgericht op 21 december 1869. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Heerenveen.
NIEUWE BRUG
KNHK 2022
1869-12-21

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming NIEUWE BRUG was niet juist, doch het stempel werd pas in juni 1875 vervangen door een
kantoorstempel NIEUWEBRUG.
NIEUWEBRUG
KNHK 2023
1875-06-09

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
NIEUWEBRUG (Fr.)
KNHK 2027
1923-09-07

Op 10 mei 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Nieuwebrug opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Nieuwebrug
Mededeelingen No 4119S van 29 april 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Nieuwebrug
wordt met ingang van 11 Mei 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst
met telegrambestelling. De postbestelling zal van Heerenveen uit geschieden.
NIEUWEBRUG (Fr.)

Mededelingen No 46 van 16 november 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1971 is het poststation te Nieuwebrug opgeheven.

NIEUWEDIEP (NH)
Distributiekantoor Nieuwediep
Te Nieuwediep was van 1830 tot en met 1834 een distributiekantoor gevestigd.

Hulptelegraafkantoor Nieuwediep
Met ingang van 1 augustus 1864 is te Nieuwediep een hulptelegraafkantoor gevestigd. Het telegraafkantoor
werd overgenomen van de Nederlandsche Telegraafmaatschappij.
NIEUWEDIEP
KNTF 0000
1907-11-01

NIEUWEDIEP HELDER
KNTF 0000
1908-07-10

Rijkstelegraaf- en telefoonkantoor Nieuwediep
Mededeelingen No 1619S van 22 februari 1922: Met ingang van 1 Maart 1922 wordt, onder opheffing
van het Rijkstelegraaf- en telefoonkantoor Nieuwediep een bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd
met de benaming Nieuwediep.

NIEUWEGEIN (UT)
Hulppostkantoor Nieuwegein
Met ingang van 12 november 1973 is de benaming van het hulppostkantoor Jutphaas gewijzigd in
Nieuwegein.
NIEUWEGEIN
KNHK 2025
1973-11-12

Op 31 december 1978 is het hulppostkantoor te Nieuwegein opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Nieuwegein
Mededelingen No 45 van 7 november 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 januari 1979 wordt:

a. de bedrijfsvorm van het hulppostkantoor met bestelling te Nieuwegein gewijzigd in hoofdkantoor;
b. voor het hoofdkantoor Nieuwegein een ressort gevormd dat zal omvatten:
het tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Nieuwegein-Batauweg
het hulppostkantoor met bestelling Nieuwegein-Mauritsstraat
het postagentschap Nieuwegein-Hoog-Zandveld, dat gelijktijdig wordt aangemerkt als stadspostagentschap i.p.v. plattelandspostagentschap.
De genoemde postinrichtingen worden aan het ressort van het districtspostkantoor Utrecht onttrokken.

NIEUWEGEIN

Bijpostkantoren en postagentschappen

NIEUWEGEIN

Batauweg

Mededelingen No 43 van 24 oktober 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 16 oktober 1978 is het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Nieuwegein-Batauweg gevestigd, dat voor
de postdienst ressorteert onder het districtspostkantoor Utrecht.
NIEUWEGEIN- BATAUWEG
DNBK 0321
1977-10-18

Een dagtekeningstempel werd niet besteld vanwege het tijdelijke karakter van het bijpostkantoor.
Gebruiksperiode van 19 oktober 1977 tot en met 4 april 1979.
Het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Nieuwegein-Batauweg is op 5 april 1979 opgeheven.

NIEUWEGEIN

Bergfluiter

Op 15 oktober 1979 is het tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Nieuwgein-Bergfluiter gevestigd.
Verder gegevens ontbreken. Er is géén stempelkaart meer aangemaakt omdat de administratie van de
stempels werd gedecentraliseerd naar de postdistricten.

NIEUWEGEIN

Hoog-Zandveld (zie tevens plattelandspostagentschap)

Met ingang van 2 januari 1979 is het plattelandspostagentschap Nieuwegein-Hoog-Zandveld
overgebracht van het ressort van het districtspostkantoor Utrecht naar het ressort van het postkantoor

Nieuwegein. Het postagentschap Nieuwegein-Hoog-Zandveld werd gelijktijdig aangemerkt als
stadspostagentschap i.p.v. plattelandspostagentschap.

NIEUWEGEIN

Moerbijgaarde

Op 5 april 1979 werd het stadspostagentschap Nieuwegein-Moerbijgaarde gevestigd onder gelijktijdige
opheffing van het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Nieuwegein-Batauweg.
NIEUWEGEIN-MOERBIJGAARDE
DNPA 0865
1979-04-05

Plattelandspostagentschap Nieuwegein-Hoog-Zandveld
Mededelingen No 42 van 17 oktober 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 20 september 1978 is het plattelandspostagentschap Nieuwegein-Korenbloemstraat opgeheven onder
gelijktijdige vestiging van het plattelandspostagentschap Nieuwegein-Hoog-Zandveld, dat voor de
postdienst ressorteert onder het districtspostkantoor Utrecht.
NIEUWEGEIN-HOOG-ZANDVELD
DNPL 0074
1978-10-05

Met ingang van 2 januari 1979 is het plattelandspostagentschap Nieuwegein-Hoog-Zandveld overgebracht van het ressort van het districtspostkantoor Utrecht naar het ressort van het postkantoor
Nieuwegein. Het postagentschap Nieuwegein-Hoog-Zandveld werd gelijktijdig aangemerkt als stadspostagentschap i.p.v. plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Nieuwegein-Korenbloemstraat
Mededelingen No 24 van 19 juni 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 28 juni 1973 wordt het plattelandspostagentschap Nieuwegein-Korenbloemstraat gevestigd, dat voor
de postdienst zal ressorteren onder het districtspostkantoor Utrecht.
NIEUWEGEIN-KORENBLOEMSTRAAT

DNPL 0075
1973-06-28

Het eerste stempel (niet verstrekt) bevatte een foutieve benaming NIEWEGEIN en werd afgekeurd.
Gebruiksperiode van 28 juni 1973 tot en met 19 september 1978.
Mededelingen No 42 van 17 oktober 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 20 september 1978 is het plattelandspostagentschap Nieuwegein-Korenbloemstraat opgeheven onder
gelijktijdige vestiging van het plattelandspostagentschap Nieuwegein-Hoog-Zandveld, dat voor de postdienst ressorteert onder het districtspostkantoor Utrecht.

Hulppostkantoor Nieuwegein-Mauritsstraat
Met ingang van 19 januari 1976 is de benaming van het hulppostkantoor Nieuwegein-Rozenstraat gewijzigd
in Nieuwegein-Mauritsstraat.
NIEUWEGEIN- MAURITSSTRAAT
DNHK 0029
1975-07-30

Mededelingen No 45 van 7 november 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 januari 1979 wordt:
a. de bedrijfsvorm van het hulppostkantoor met bestelling te Nieuwegein gewijzigd in hoofdkantoor;
b. voor het hoofdkantoor Nieuwegein een ressort gevormd dat zal omvatten:
het tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Nieuwegein-Batauweg
het hulppostkantoor met bestelling Nieuwegein-Mauritsstraat
het postagentschap Nieuwegein-Hoog-Zandveld, dat gelijktijdig wordt aangemerkt als stadspostagentschap i.p.v. plattelandspostagentschap.
De genoemde postinrichtingen worden aan het ressort van het districtspostkantoor Utrecht onttrokken.

Hulppostkantoor Nieuwegein-Rozenstraat
Met ingang van 12 november 1973 is de benaming van het hulppostkantoor met bestelling te Vreeswijk
gewijzigd in Nieuwegein-Rozenstraat.
NIIEUWEGEIN- ROZENSTRAAT
DNHK 0030

1973-07-10

Dienstorder No H.35 van 20 januari 1976: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het hulppostkantoor met bestelling, dat thans wordt aangeduid met de benaming
Nieuwegein-Rozenstraat, wordt m.i.v. 19 januari 1976 gewijzigd in Nieuwegein-Mauritsstraat.

NIEUWEHORNE c.q. NIJEHORNE (FR)
Bestelhuis Nyehorne
Te Nyehorne was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Heerenveen. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Katlijk, Mildam en
Oldehorne. Het bestelhuis werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nijehorne (1)
Het hulppostkantoor Nijehorne werd op 1 augustus 1870 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Heerenveen.
NIJEHORNE
KNHK 2026
1870-08-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw.
Het hulppostkantoor te Nijehorne is op 30 september 1935 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Nijehorne
Met ingang van 1 oktober 1935 is te Nijehorne een poststation gevestigd dat ressorteert onder het
postkantoor te Heerenveen.
Dienstorder No H.406 van 22 september 1943: Schrijfwijze plaatsnaam Nieuwehorne.
1. In plaats van de tot dusverre in den PTT-dienst gebezigde benaming van het ptts en het tfn-net
Nijehorne, zal voortaan de naam "Nieuwehorne" worden gebruikt.
2. Mitsdien zullende dagteekening- en kantoornaamstempel van genoemd ptts hiermede in overeenstemming worden gebracht en behoort voortaan in dienstcorrespondentie, alsmede in de adresseering
van bundelstrooken de naam "Nieuwehorne" te worden gebezigd.
3. De naamsverandering worde voorts, in afwachting van de betrekkelijke aanvullingsbladen of herdrukken
reeds nu zooveel mogelijk in de bij den PTT-dienst in gebruik zijnde boekwerken, bescheiden, enzovoort
aangebracht.

NIEUWEHORNE (Fr.)
KNPS 0282
1943-08-23

Het poststation te Nieuwehorne is op 31 oktober 1965 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nieuwehorne (2)
Met ingang van 1 november 1965 is te Nieuwehorne een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Heerenveen.
NIEUWEHORNE / HEERENVEEN
RNHK 0896
1965-10-22

Mededelingen No 31 van 7 augustus 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1973 worden de hierna vermelde ressortwijzigingen doorgevoerd:
Het hulppostkantoor met bestelling te Nieuwehorne van het ressort van het postkantoor Heerenveen naar
het ressort van het postkantoor Gorredijk.
NIEUWEHORNE
KNHK 2027
1973-08-14

NIEUWENDAM (NH)

Bestelhuis Nieuwendam
Te Nieuwendam was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Amsterdam. Het bestelhuis werd op 31 december 1873 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nieuwendam
Het hulppostkantoor Nieuwendam werd op 1 januari 1874 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Amsterdam.
NIEUWENDAM
KNHK 2028
1874-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Het hulppostkantoor te Nieuwendam werd met ingang van 30 juni 1902 opgeheven en vervangen door
een postkantoor.

Postkantoor Nieuwendam
Dienstorder No 59 van 17 april 1902: Het hulppostkantoor te Nieuwendam wordt, met ingang van 1 Juli
e.k., opgeheven en vervangen door een postkantoor.
NIEUWENDAM
KNPK 0311
1902-07-01

NIEUWENDAM
KNPK 0312
1916-04-10

Bijpostkantoor Nieuwendam
Met ingang van .. is het hoofdpostkantoor te Nieuwendam omgezet in een bijpostkantoor behorende tot
het ressort van het postkantoor Amsterdam.
NIEUWENDAM
KNBK 0025
1958-02-18

Bijpostkantoor Nieuwendam
Dienstorder No H.561 van 6 december 1977: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting wordt met ingang van 12 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Bijpostkantoor
Nieuwendam
Amsterdam-Nieuwendammerstraat

NIEUWENDIJK (NB)
Bestelhuis Nieuwendyk
Te Nieuwendyk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Oosterhout. Het bestelhuis werd op 30 juni 1866 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nieuwendijk
Het hulppostkantoor Nieuwendijk werd opgericht op 1 juli 1866. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Oosterhout.
NIEUWENDIJK
KNHK 2029
1866-07-01

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Nieuwendijk behoorde vanaf 1 juni 1879 tot het ressort van het postkantoor
Raamsdonk. De reden van de verkorte toevoeging van de provincienaam is niet duidelijk. Er bestond wel een
plaats met dezelfde naam in Zuid-Holland (Hoekse Waard) maar daar was indertijd geen postvestiging.

NIEUWENDIJK (N:BR:)
KNHK 2030
1893-02-06

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
NIEUWENDIJK (NB.)
KNHK 2031
1919-07-18

NIEUWENDIJK (N.B.)
KNHK 2032
1921-09-23

NIEUWENDIJK / RAAMSDONKSVEER
RNHK 0897
1929-04-02

Het hulppostkantoor te Nieuwendijk is op 16 januari 1934 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Raamsdonsveer naar het ressort van het postkantoor Gorinchem.
NIEUWENDIJK / GORINCHEM
RNHK 0898
1934-01-15

NIEUWENDIJK (N.B.)

NIEUWENDIJK c.q. DE NIEUWENDIJK (ZH)
Bestelhuis De Nieuwendijk

Te De Nieuwendijk (gemeente Zuid Beijerland) was vanaf 1867 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Oud-Beijerland. Na opheffing van het bestelhuis werd geen
hulppostkantoor opgericht.

Poststation De Nieuwendijk
Met ingang van 1 juli 1941 is te De Nieuwendijk een poststation gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Oud-Beijerland.
DE NIEUWENDIJK (Z.H.)
KNPS 0283
1941-07-02

Met ingang van 19 oktober 1967 is de benaming van het poststation De Nieuwendijk gewijzigd in
Nieuwendijk.
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
Poststation
Nieuwendijk (ZH)
Zuid-Beijerland-Nieuwendijk

NIEUWENHAGEN (LB)
Hulppostkantoor Nieuwenhagen
Mededeelingen No 6022s van 22 december 1910: Met ingang van 16 januari 1911 wordt een
hulppostkantoor gevestigd te Nieuwenhagen, waarvoor het postkantoor te Kerkrade zal optreden als
hoofdkantoor.
NIEUWENHAGEN
KNHK 2033
1911-01-16

NIEUWENHAGEN / HEERLEN
RNHK 0899
1929-05-24

Met ingang van 1 oktober 1963 is het hulppostkantoor te Nieuwenhagen opgeheven en vervangen door
het bijpostkantoor Heerlen-Nieuwenhagen.
HEERLEN NIEUWENHAGEN
DNBK 0321K
1964-05-12

NIEUWENHOORN (ZH)
Bestelhuis Nieuwenhoorn
Te Nieuwenhoorn was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Hellevoetsluis. Het bestelhuis werd op 30 april 1871 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nieuwenhoorn
Het hulppostkantoor Nieuwenhoorn werd op 1 mei 1871 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Hellevoetsluis.
NIEUWENHOORN
KNHK 2034
1871-05-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

NIEUWENHOORN (Z.H.)
KNHK 2035
1916-07-27

Op 11 augustus 1929 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Nieuwenhoorn opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Nieuwenhoorn
Mededeelingen No 8473S van 7 augustus 1929: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Nieuwenhoven wordt met ingang van 12 Augustus 1929 vervangen door een station voor de drie diensten.
Op 31 maart 1966 is het hulppostkantoor te Nieuwenhoorn opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Nieuwenhoorn
Met ingang van 1 april 1966 is te Nieuwenhoorn een plattelandspostagentschap gevestigd.
HELLEVOETSLUIS / NIEUWENHOORN
RNPL 0017
1966-04-28

Dienstorder No H.653 van 31 oktober 1972: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het plattelandspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming Nieuwenhoorn, is
op 13 oktober j.I. gewijzigd in Hellevoetsluis-Rijksstraatweg.

NIEUWER TER AA (UT)
Plattelandspostagentschap Nieuwer ter Aa
Met ingang van 4 november 1968 is het plattelandspostagentschap Nieuwer ter Aa gevestigd behorende
bij het ressort van het postkantoor Breukelen.
NIEUWER TER AA
KNPL 0196
1968-11-04

NIEUWERAMSTEL (NH)
Bestelhuis Nieuweramstel
Te Nieuweramstel was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Amsterdam. Na opheffing van het bestelhuis in 1865 werd geen hulppostkantoor opgericht.

NIEUWERBRUG (ZH)
Bestelhuis Nieuwerbrug
Te Nieuwerbrug was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Woerden. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1863 tevens de postale dienstverlening voor
Barwoutswaarder, Langeweide, Rietveld en Waarder. Het bestelhuis werd op 30 juni 1866 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nieuwerbrug (1)
Het hulppostkantoor Nieuwerbrug werd op 1 juli 1866 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Alphen.
NIEUWERBRUG
KNHK 2036A
1866-07-01

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
Op 31 december 1884 werd het hulppostkantoor te Nieuwerbrug opgeheven.

Hulppostkantoor Nieuwerbrug (2)
Met ingang van 16 januari 1887 werd het hulppostkantoor Nieuwerbrug opnieuw opgericht en behoorde tot
het ressort van het postkantoor Alphen.
NIEUWERBRUG
KNHK 2036B
1887-01-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 15 december 1927 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Nieuwerbrug opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Nieuwerbrug
Mededeelingen No 9281S van 7 december 1927: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Nieuwerbrug wordt met ingang van 16 December 1927 vervangen door een station voor den post-,
telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling ter plaatse zal van het station uit
geschieden.

Hulppostkantoor Nieuwerbrug
Met ingang van 30 november 1972 is het hulppostkantoor te Nieuwerbrug opgeheven en vervangen door
een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Nieuwerbrug
Op 1 december 1972 is te Nieuwerbrug een plattelandspostagentschap gevestigd.

NIEUWERBRUG (Zh)
KNPL 0197
1972-12-08

Dienstorder No H.184 van 27 maart 1979: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 2 april 1979 wordt de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de
daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
plattelandspostagentschap
Nieuwerbrug (Zh)
Nieuwerbrug
NIEUWERBRUG
KNPL 0198
1979-04-02

NIEUWERKERK (ZL)
Bestelhuis Nieuwerkerk
Te Nieuwerkerk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Zierikzee. Het bestelhuis werd op 30 september 1869 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nieuwerkerk
Het hulppostkantoor Nieuwerkerk werd opgericht op 1 oktober 1869. Het hulppostkantoor Nieuwerkerk (op
Duiveland) behoorde tot het ressort van het postkantoor Zierikzee.
NIEUWERKERK
KNHK 2037
1869-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
NIEUWERKERK (ZEELAND)
KNHK 2038
1913-12-13

NIEUWERKERK / ZIERIKZEE
RNHK 0900
1929-05-23

NIEUWERKERK (Zl.)
KNHK 2039
1954-11-16

NIEUWERKERK (ZL)
KNHK 2040
1965-11-09

NIEUWERKERK (ZL) / ZIERIKZEE
RNHK 0901
1965-11-09

Dienstorder No H.142 van 6 maart 1979: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 13 december 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hulppostkantoor
Nieuwerkerk (Zld)
Nieuwerkerk
NIEUWERKERK
KNHK 2041
1978-04-26

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL (ZH)
Hulppostkantoor Nieuwerkerk (aan den IJssel)
Het hulppostkantoor Nieuwerkerk werd opgericht op 16 oktober 1868.
NIEUWERKERK
KNHK 2042
1868-10-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
NIEUWERKERK A/D IJSEL
KNHK 2043
1888-09-29

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
In verband met de toevoeging ‘aan den IJsel’ (later IJssel) werd een nieuw kantoornaamstempel besteld. Het
nieuwe kantoornaamstempel werd echter afgekeurd. Bij de afdruk is vermeld: ‘als abusief teruggezonden aan
het Muntcollege’.
Dit in verband met de foutieve benaming NIEWERKERK (zonder de letter U).
Het hulppostkantoor Nieuwerkerk (aan den IJssel) behoorde tot het ressort van het postkantoor
Rotterdam.
NIEUWERKERK A/D IJSSEL
KNHK 2044
1912-01-26

NIEUWERKERK A/D IJSSEL / GOUDA
RNHK 0902
1929-04-02

De afdruk van het dubbele kantoornaamstempel was aangebracht op de stempelkaart van Nieuwerkerk
(Zeeland).
Mededelingen No 42 van 22 oktober 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 4 november 1974 wordt het hulppostkantoor te Nieuwerkerk aan den IJssel overgebracht van het
ressort van het postkantoor Gouda naar het ressort van het postkantoor Capelle aan den IJssel (Zh).
NIEUWERKERK A/D IJSSEL
KNHK 2045
1974-10-11

Op 31 maart 1979 is het hulppostkantoor Nieuwerkerk aan den IJssel opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Nieuwerkerk aan den IJssel
Met ingang van 2 april 1979 is te Nieuwerkerk aan den IJssel een bijpostkantoor gevestigd.

Poststation Nieuwerkerk a/d IJssel (Oude Dorp)
Mededeelingen No 8175S van 22 augustus 1928: Ingaande 1 September 1928 wordt te Nieuwerkerk
a/d IJssel, met behoud van het bestaande hulppostkantoor aldaar, een station voor den postdienst
gevestigd, hetwelk ter onderscheiding van voornoemd hulppostkantoor zal worden aangeduid met den
naam Nieuwerkerk a/d IJssel (oude dorp).
NIEUWERKERK A/D IJSSEL (OUDE DORP) (Z.H.)
KNPS 0284
1941-06-12

Met ingang van 1 juli 1956 is het poststation Nieuwerkerk a/d IJssel (Oude dorp) opgeheven.

NIEUWEROORD (DR)
Hulppostkantoor Nieuweroord
Het hulppostkantoor Nieuweroord werd op 8 april 1871 opgericht en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Hoogeveen.
NIEUWEROORD
KNHK 2046
1871-04-08

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

NIEUWEROORD / HOOGEVEEN
RNHK 0903A
1929-04-08

Op 30 april 1940 werd het hulppostkantoor te Nieuweroord opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Nieuweroord
Met ingang van 1 mei 1940 is te Nieuweroord een poststation gevestigd.
Op 15 augustus 1943 is het poststation te Nieuweroord opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nieuweroord
Met ingang van 16 augustus 1943 is te Nieuweroord een hulppostkantoor gevestigd.
NIEUWEROORD / HOOGEVEEN
RNHK 0903B
1943-08-16

NIEUWEROORD

Dienstorder No H.527 van 15 november 1977: H.527. Wijziging benaming postinrichtingen.
Op 1 november 1977 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de daarachter
vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hulppostkantoor
Nieuweroord
Noordscheschut

NIEUWERSLUIS (UT)
Hulppostkantoor Nieuwersluis (1)
Het hulppostkantoor Nieuwersluis werd opgericht op 1 september 1850 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Loenen.
NIEUWERSLUIS
KNHK 2047
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
NIEUWERSLUIS
KNHK 2048
1868-09-18

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Nieuwersluis behoorde tot het ressort van het postkantoor Loenen.
NIEUWERSLUIS / LOENEN
RNHK 0904
1929-05-22

NIEUWERSLUIS (Ut.)
KNHK 2049
1930-04-24

Het hulppostkantoor te Nieuwersluis is op 16 juni 1932 overgebracht van het ressort van het op die datum
opgeheven postkantoor Loenen naar het ressort van het postkantoor Utrecht.
NIEUWERSLUIS / UTRECHT
RNHK 0905
1932-06-30

Met ingang van 31 oktober 1941 werd het hulppostkantoor te Nieuwersluis opgeheven en vervangen door
een poststation.

Poststation Nieuwersluis
Op 1 november 1941 is te Nieuwersluis een poststation gevestigd ressorterend onder het postkantoor te
Utrecht.
Het poststation te Nieuwersluis is op 31 maart 1948 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nieuwersluis (2)
Met ingang van 1 april 1948 is het hulppostkantoor Nieuwersluis overgebracht van het ressort van het
postkantoor Utrecht naar het ressort van het postkantoor Breukelen.
NIEUWERSLUIS / BREUKELEN
RNHK 0906
1948-03-31

Met ingang van 30 april 1972 is het hulppostkantoor Nieuwersluis opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Nieuwersluis
Op 2 mei 1972 is te Nieuwersluis een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Breukelen.
NIEUWERSLUIS
KNPL 0199
1972-05-02

NIEUWESCHANS (GR)
Distributiekantoor Nieuwe-Schans of Lang-Akker-Schans

Te Nieuwe-Schans of Lang-Akker-Schans was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende
tot het postale gebied van het postkantoor Winschoten. Het distributiekantoor te Nieuwe-Schans of LangAkker-Schans werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nieuwe-Schans (1)
Het hulppostkantoor Nieuwe-Schans werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Winschoten.
NIEUWESCHANS
KNHK 2050
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
NIEUWE-SCHANS
KNHK 2051
1873-11-17

De benaming van het hulppostkantoor NIEUWE-SCHANS werd in 1881 gewijzigd in NIEUWESCHANS.
NIEUWESCHANS
KNHK 2052
1887-05-24

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming werd teruggebracht tot de oude spelling NIEUWE-SCHANS.
NIEUWE-SCHANS

Mededeelingen No 788s van 26 februari 1914: Met ingang van 1 Maart 1914 wordt te Nieuwe-Schans,
onder opheffing van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-, telegraaf- en
telefoonkantoor gevestigd. Onder dit kantoor zullen ressorteeren de hulppostkantoren Drieborg, NieuwBeerta en Oudeschans.

Postkantoor Nieuwe-Schans
Met ingang van 1 maart 1914 is het postkantoor te Nieuwe-Schans opgericht.
NIEUWE-SCHANS
KNPK 0313
1914-03-01

Het post- en telegraafkantoor te Nieuweschans is op 30 april 1927 opgeheven en vervangen door een
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Nieuweschans (2)
Mededeelingen No 3015S van 27 april 1927: Het post- en telegraafkantoor te Nieuweschans wordt met
ingang van 1 Mei a.s. vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk evenals de
stations te Drieborg en Nieuw-Beerta voor den postdienst zal ressorteeren onder het post- en
telegraafkantoor te Winschoten.
NIEUWE-SCHANS / WINSCHOTEN
RNHK 0907
1929-04-13

Station Nieuwe-Schans
NIEUWE-SCHANS (STATION)
KNST 0035
1905-10-30

NIEUWESLUIS (NH)
Bestelhuis Nieuwesluis
Te Nieuwesluis was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Schagen. Na opheffing van het bestelhuis in 1860 werd geen hulppostkantoor opgericht.

NIEUWESLUIS (ZH)
Bestelhuis Nieuwesluis
Te Nieuwesluis was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Brielle. Het bestelhuis werd op 31 december 1856 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nieuwesluis
Het hulppostkantoor Nieuwesluis werd opgericht op 1 januari 1856. Het hulppostkantoor Nieuwesluis (bij
Zwartewaal) behoorde tot het ressort van het postkantoor Brielle.
NIEUWESLUIS
KNHK 2053
1856-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
NIEUWESLUIS
KNHK 2054
1868-10-21

Stempelafdrukken op postzegels in blauwgroen en zwart.
Op 1 september 1884 werd door het Staatsbedrijf der P.T.T. het hulptelegraafkantoor te Nieuwesluis
overgenomen van de Rotterdamsche Telegraaf Maatschappij (1854-1884).

Hulppost- en telegraafkantoor Nieuwesluis
Met ingang van 1 september 1884 is te Nieuwesluis een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd.
NIEUWESLUIS

Hulppostkantoor Nieuwesluis-Heenvliet
Met ingang van 1 april 1902 werd het hulppostkantoor Nieuwesluis-Heenvliet gevestigd. Het
hulppostkantoor Nieuwesluis-Heenvliet behoorde tot het ressort van het postkantoor Brielle.
NIEUWESLUIS-HEENVLIET
DNHK 0031
1902-04-01

NIEUWESLUIS-HEENVLIET
DNHK 0032
1913-05-26

Op 14 maart 1926 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Nieuwesluis-Heenvliet opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Nieuwesluis-Heenvliet
Mededeelingen No 3326S van 17 maart 1926: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Nieuwesluis-Heenvliet is met ingang van 15 Maart 1926 vervangen door een station voor den post-,
telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling geschiedt van Heenvliet uit.
Het poststation te Niewesluis-Heenvliet werd, aldus een eerste mededeling, opgeheven op 1 mei 1965.
Een maand later werd dit herroepen en de sluiting vond plaats op 1 juni 1965.

NIEUWKOOP (ZH)
Hulppostkantoor Nieuwkoop
Het hulppostkantoor Nieuwkoop werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Alphen.
NIEUWKOOP
KNHK 2055
1851-07-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
NIEUWKOOP
KNHK 2056
1873-10-18

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
NIEUWKOOP / ALPHEN A/D RIJN
RNHK 0908
1929-05-22

NIEUWKOOP / ALPHEN A/D RIJN
RNHK 0909
1954-11-16

NIEUWKUIJK c.q. NIEUWKUIK (NB)
Bestelhuis Nieuwkuik
Te Nieuwkuik was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
’s-Hertogenbosch. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nieuwkuik

Het hulppostkantoor Nieuwkuik werd op 1 oktober 1870 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor ’s-Hertogenbosch.
NIEUWKUIK
KNHK 2057
1870-10-01

Later Vlijmen
NIEUWKUIK

De benaming NIEUWKUIJK werd vanaf november 1901 voorgeschreven.
NIEUWKUIJK
KNHK 2058
1907-12-27

Het hulppostkantoor te Nieuwkuijk werd met ingang van 15 augustus 1923 opgeheven en vervangen door
een poststation.

Poststation Nieuwkuijk
Op 16 augustus 1923 is te Nieuwkuijk een poststation gevestigd.

Hulppostkantoor Nieuwkuijk
NIEUWKUIJK / ’sHERTOGENBOSCH
RNHK 0910
1929-05-02

Volgens een aantekening op de stempelkaart was in 1965 de officiële benaming NIEUWKUYK. Dit werd
doorgevoerd in het nieuwe dubbele naamstempel in 1965 en het dagtekeningstempel van 1966.
NIEUWKUYK / ’s-HERTOGENBOSCH
RNHK 0911
1965-10-22

Met ingang van 19 oktober 1967 is de benaming van het hulppostkantoor te Nieuwkuyk gewijzigd in
Nieuwkuijk.
NIEUWKUIJK
KNHK 2059
1967-11-15

Op 13 augustus 1978 is het hulppostkantoor te Nieuwkuijk opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Nieuwkuijk
Mededelingen No 31 van 1 augustus 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 14 augustus 1978 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Nieuwkuijk vervangen door
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het districtspostkantoor ’sHertogenbosch.

NIEUWKUIJK
KNPL 0200
1978-09-07

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Nieuwkuijk
Met ingang van 16 augustus 1923 is het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Nieuwkuijk opgeheven en
vervangen door een telegraaf- en telefoonstation met bestelling met ’s-Hertogenbosch als controlekantoor.

NIEUWLAND (ZH)
Bestelhuis Nieuwland
Te Nieuwland was vanaf 1 januari 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Gorinchem. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Nieuwland (1)
Met ingang van 15 maart 1919 is te Nieuwland een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Gorinchem.
NIEUWLAND (Z.H.)
KNHK 2060
1919-03-15

Poststation Nieuwland
NIEUWLAND (Z.H.)

NIEUWLAND (Z.H.)
KNPS 0285
1941-06-12

Hulppostkantoor Nieuwland (2)
Op 12 november 1972 is het hulppostkantoor te Nieuwland opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Nieuwland
Met ingang van 13 november 1972 is te Nieuwland een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Leerdam.
NIEUWLAND (Zh)
KNPL 0201
1972-12-08

Mededeling No 13 van 1 april 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 7 april 1975 wordt het plattelandspostagentschap te Nieuwland overgebracht van het ressort van het
postkantoor Leerdam naar het ressort van het postkantoor Gorinchem.
Met ingang van 31 januari 1975 is het plattelandspostagentschap te Nieuwland opgeheven.

Zitting houden te Nieuwland

Mededeling No 49 van 9 december 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 3 februari 1975 is het plattelandspostagentschap te Nieuwland (Zh) opgeheven en wordt in de plaats
daarvan te rekenen van genoemde datum te Nieuwland (Zh) dagelijks van 09.00-12.00 uur zitting
gehouden.
De benaming van het adres voor zitting houden werd gewijzigd in Nil. De benaming in het stempel werd
echter niet aangepast.

Plattelands vooruitgeschoven loket Nieuwland
Dienstorder No H.102 van 13 februari 1979: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 11 januari 1979 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Plattelands vooruitgesch. loket Nieuwland (Zh)
Nieuwland
NIEUWLAND
KNPL 0202
1978-04-26

’T NIEUWLAND zie BRIELS-NIEUWLAND
NIEUWLANDE (DR)
Hulppostkantoor Nieuwlande (1)
Mededeelingen No 2597S van 19 maart 1919: Met ingang van 1 April 1919 wordt te Nieuwlande
(Zwinderscheveld) een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Hoogeveen als
hoofdkantoor zal optreden.
NIEUWLANDE (ZWINDERSCHEVELD)
KNHK 2061
1919-04-01

Op 31 oktober 1928 is het hulppost- telegraaf- en telefoonkantoor te Nieuwlande-Zwinderscheveld
opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Nieuwlande-Zwinderscheveld
Mededeelingen No 10429S van 31 oktober 1928: Het hulppost- telegraaf- en telefoonkantoor te
Nieuwlande-Zwinderscheveld wordt met ingang van 1 November a.s. vervangen door een station voor
de drie diensten. De postbestelling ter plaatse zal van het te vestigen station uit geschieden.
Het poststation te Nieuwlande is op 15 september 1946 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nieuwlande (2)
Met ingang van 16 september 1946 is te Nieuwlande (Zwinderscheveld) een hulppostkantoor gevestigd
behorende tot het ressort van het postkantoor Hoogeveen.
NIEUWLANDE (ZWINDERSCHEVELD) / HOOGEVEEN
RNHK 0912
1946-09-16

Met ingang van 1 mei 1963 is de benaming van het hulppostkantoor Nieuwlande-Zwinderscheveld
gewijzigd in Nieuwlande (Dr.).
NIEUWLANDE (D.) / HOOGEVEEN
RNHK 0913
1963-10-23

NIEUWLANDE (Dr.)
KNHK 2062
1963-10-23

Dienstorder No H.320 van 1 augustus 1978: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 5 juli 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de daarachter
vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor
Nieuwlande (Dr)
Nieuwlande
NIEUWLANDE
KNHK 2063
1978-03-20

NIEUWLEUSEN c.q. NIEUW-LEUZEN (OV)
Distributiekantoor Nieuw-Leuzen
Te Nieuw-Leuzen was vanaf 1838 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Zwolle. Het distributiekantoor te Nieuw-Leuzen werd op 31 augustus 1850 opgeheven
doch niet vervangen door een hulppostkantoor.
Vanaf 1853 tot en met 1860 werd de postale dienstverlening te Nieuw-Leuzen uitgevoerd door het
bestelhuis te Avereest (zie aldaar).

Hulppostkantoor Nieuw-Leusen
Het hulppostkantoor Nieuw-Leusen werd opgericht op 1 juli 1868. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Zwolle.
NIEUW-LEUSEN
KNHK 2064
1868-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 1 januari 1883 werd de benaming gewijzigd in NIEUW-LEUZEN.
NIEUW-LEUZEN
KNHK 2065

1887-04-21

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
NIEUWLEUSEN (Ov.)
KNHK 2066
1917-10-31

NIEUWLEUSEN / DEDEMSVAART
RNHK 0914
1929-05-06

Mededelingen No 8 van 26 februari 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 4 maart wordt de benaming van het hulppostkantoor, dat thans wordt aangeduid met de benaming
Nieuwleusen, gewijzigd in Nieuwleusen-Westeinde.

Hulppostkantoor Nieuwleusen-Westeinde
Mededelingen No 8 van 26 februari 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 4 maart wordt de benaming van het hulppostkantoor, dat thans wordt aangeduid met de benaming
Nieuwleusen, gewijzigd in Nieuwleusen-Westeinde.
NIEUWLEUSEN- WESTEINDE
DNHK 0033
1973-10-08

Mededelingen No 13 van 30 maart 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 april 1976 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling Nieuwleusen-Westeinde vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Dedemsvaart.

NIEUWOLDA c.q. NIEUWOLDE (GR)
Hulppostkantoor Nieuwolda
Het hulppostkantoor Nieuwolda werd opgericht op 1 april 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Winschoten.
NIEUWOLDA
KNHK 2067
1851-04-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in blauw en rood. Lettertype met schreven.
In april 1871 werd de benaming van het hulppostkantoor Nieuwolda gewijzigd in NIEUWOLDE.
NIEUWOLDE
KNHK 2068
1871-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood of zwart.
Later Scheemda
NIEUWOLDA
KNHK 2069
1901-03-30

NIEUWOLDA / DELFZIJL
RNHK 0915
1929-04-08

Het hulppostkantoor te Nieuwolda is met ingang van 1 april 1939 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Delfzijl naar het ressort van het postkantoor Hoogezand.
NIEUWOLDA / HOOGEZAND
RNHK 0916
1939-04-01

NIEUWOLDA

De kantoornaamstempels van 1901 en 1908 waren in 1948 nog in gebruik.
Mededelingen No 39 van 28 september 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 18 oktober 1976 worden 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.

NIEUWOLDA
KNHK 2070
1976-09-28

NIEUWPOORT (ZH)
Bestelhuis Nieuwpoort
Te Nieuwpoort was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Schoonhoven. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1854 tevens de postale dienstverlening voor
Langerak. Het bestelhuis werd op 31 augustus 1877 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nieuwpoort (1)
Het hulppostkantoor Nieuwpoort werd opgericht op 1 september 1877 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Schoonhoven.
NIEUWPOORT
KNHK 2071A
1877-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Nieuwpoort werd opgeheven op 31 december 1884.

Hulppostkantoor Nieuwpoort (2)
Het hulppostkantoor Nieuwpoort werd opnieuw opgericht op 1 november 1893 en behoorde tot het ressort
van het postkantoor Schoonhoven.
NIEUWPOORT
KNHK 2071B
1893-11-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
NIEUWPOORT / SCHOONHOVEN
RNHK 0917
1929-04-02

NIEUWPOORT / SCHOONHOVEN
RNHK 0918
1940-08-12

NIEUWPOORT (Z.H.)
KNHK 2072
1940-10-19

Het hulppostkantoor te Nieuwpoort is op 1 juni 1955 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Schoonhoven naar het ressort van het postkantoor Rotterdam.

NIEUWPOORT (Z.H.) / ROTTERDAM
RNHK 0919
1955-05-28

NIEUWSTADT (LB)
Hulppostkantoor Nieuwstadt
Mededeelingen No 544s van 6 januari 1910: Met ingang van 16 Januari 1910 wordt te Nieuwstadt een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Sittard zal optreden als hoofdkantoor.
Bedoeld hulppostkantoor zal door middel van een bodeloop tweemaal daags, aan het spoorwegstation te
Nieuwstadt in verbinding worden gesteld met de treinen A en D Venlo-Maastricht (Op Zon- en feestdagen
wordt alleen de bodeloop in verband met trein A uitgevoerd).
NIEUWSTADT
KNHK 2073
1910-01-16

NIEUWSTADT (Lb.)
KNHK 2074
1928-06-11

NIEUWSTADT / SITTARD
RNHK 0920
1929-05-24

Op 31 december 1951 is het hulppostkantoor te Nieuwstadt (Lb.) opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Nieuwstadt
Met ingang van 1 januari 1952 is te Nieuwstadt een poststation gevestigd.

NIEUWVEEN (ZH)
Bestelhuis Nieuwveen
Te Nieuwveen was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Alphen (aan den Rijn). Het bestelhuis werd op 31 december 1859 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nieuwveen
Het hulppostkantoor Nieuwveen werd opgericht op 1 januari 1860. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Alphen (aan den Rijn).
NIEUWVEEN
KNHK 2075
1860-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
NIEUWVEEN
KNHK 2076
1872-06-26

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
NIEUWVEEN / ALPHEN A/D RIJN
RNHK 0921
1929-05-22

NIEUWVEEN.
KNHK 2077
19??

Met ingang van 30 september 1968 is het hulppostkantoor te Nieuwveen opgeheven en vervangen door
een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Nieuwveen
Op 1 oktober 1968 is te Nieuwveen een plattelandspostagentschap gevestigd.
NIEUWVEEN
KNPL 0203
1968-10-02

NIEUWVLIET (ZL)
Bestelhuis Nieuwvliet
Te Nieuwvliet was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Breskens. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nieuwvliet (1)
Het hulppostkantoor Nieuwvliet werd op 1 juli 1870 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Breskens.
NIEUWVLIET
KNHK 2078
1870-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Nieuwvliet
Mededeelingen No 270S van 9 januari 1924: Met ingang van 16 Januari 1924 wordt het hulppost-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Nieuwvliet vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation met
telegrambestelling. De postbestelling zal van Groede uit plaats vinden.
NIEUWVLIET (Zl.)
KNPS 0286
1932-03-19

Het poststation te Nieuwvliet is op 30 november 1947 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Nieuwvliet (2)
Met ingang van 1 december 1947 is te Nieuwvliet een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Breskens.
NIEUWVLIET- / BRESKENS
RNHK 0922
1947-12-03

Met ingang van 1 april 1975 is het hulppostkantoor Nieuwvliet overgebracht van het ressort van het
postkantoor Breskens naar het ressort van het postkantoor Oostburg.
NIEUWVLIET
KNHK 2079
1975-03-25

Op 11 juni 1979 is het hulppostkantoor te Nieuwvliet opgeheven. De woonplaats werd opgenomen in de
route van het Rijdend Postkantoor Oostburg.

NIEZIJL (GR)
Bestelhuis Niezyl
Te Niezyl (Gemeente Grijpskerk) was vanaf 1857 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Groningen. Na opheffing van het bestelhuis in 1870 werd geen hulppostkantoor
opgericht.

