OBBICHT (LB)
Hulppostkantoor Obbicht
Met ingang van 1 juni 1942 is te Obbicht een hulppostkantoor gevestigd dat ressorteerde onder het
postkantoor te Sittard.
OBBICHT (Lb.)
KNHK 2157
1942-07-02

Op 31 december 1950 werd het hulppostkantoor te Obbicht opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Obbicht
Met ingang van 1 januari 1951 is te Obbicht een poststation gevestigd.
Het poststation te Obbicht is op 31 augustus 1964 opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Obbicht-Pastoor Zitzenlaan
Het plattelandspostagentschap werd opengesteld op 2 september 1964. Formeel werd het postagentschap gevestigd onder de benaming Sittard-Obbicht-Pastoor Zitsenlaan.
SITTARD/ Obbicht-Pastoor Zitsenlaan
DNPL 0077
1964-09-02

In verband met de foutieve spelling in ´Zitsenlaan´ werd een nieuw kantoornaamstempel besteld.
SITTARD/ Obbicht-Pastoor Zitzenlaan
DNPL 0078
1965-10-01
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Dienstorder No H.14 van 3 januari 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 2 januari 1978 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
plattelandspostagentschap
Obbicht-Pastoor Zitzenlaan
Obbicht
OBBICHT
KNPL 0207
1978-01-02

OBDAM (NH)
Bestelhuis Obdam
Te Obdam was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Alkmaar. Het bestelhuis werd op 30 juni 1872 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Obdam
Het hulppostkantoor Obdam werd op 1 juli 1872 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Alkmaar.
OBDAM
KNHK 2158
1872-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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OBDAM (N.H.)
KNHK 2159
1915-06-26

OBDAM / ALKMAAR
RNHK 0958
1929-04-23

Met ingang van 1 januari 1973 is het hulppostkantoor met bestelling te Obdam overgebracht van het
ressort van het postkantoor Alkmaar naar het ressort van het postkantoor Heerhugowaard.
OBDAM
KNHK 2160
1973-01-16
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OCHTEN (GD)
Hulppostkantoor Ochten
Het hulppostkantoor Ochten werd opgericht op 15 mei 1875. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Tiel.
OCHTEN
KNHK 2161
1875-05-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 30 juni 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ochten opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Ochten
Mededeelingen No 6434 van 24 juni 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ochten
wordt met ingang van 1 Juli 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Tiel uit geschieden.
OCHTEN

Het poststation te Ochten is op 30 november 1943 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ochten
Met ingang van 1 december 1943 is te Ochten een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Tiel.
OCHTEN / TIEL
RNHK 0959
1943-11-26
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Ochten / Tiel

Noodstempel terplaatste in opdracht van de directeur van het postkantoor Tiel vervaardigd.
OCHTEN- / TIEL
RNHK 0960
1946-01-22

ODIJK (UT)
Hulppostkantoor Odijk (1)
Het hulppostkantoor Odijk werd op 1 april 1873 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Utrecht.
ODIJK
KNHK 2162
1873-04-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Het stempel werd terugontvangen op 30 juni 1924.
Op 30 april 1924 is het hulppostkantoor te Odijk opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Odijk
Mededeelingen No 3318S van 26 maart 1924: Met ingang van 1 Mei 1924 wordt het hulppostkantoor
te Odijk vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling aldaar zal van Driebergen
uit plaats vinden.
ODIJK

Hulppostkantoor Odijk (2)
Op 31 augustus 1967 is het hulppostkantoor te Odijk opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Odijk
Met ingang van 1 september 1967 is te Odijk een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Driebergen.
DRIEBERGEN / ODIJK
RNPL 0019
1967-05-29

Gebruiksperiode van 1 september 1967 tot en met 31 mei 1971.
Met ingang van 31 mei 1971 is het plattelandspostagentschap te Odijk opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Odijk (3)
Mededelingen No 23 van 8 juni 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juni 1971 is het plattelandspostagentschap te Odijk vervangen door een hulppostkantoor zonder
bestelling dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Driebergen-Rijsenburg.
ODIJK
KNHK 2163
1971-06-25
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ODILIAPEEL (NB)
Poststation Odiliapeel
Met ingang van 11 januari 1960 is het poststation Odiliapeel gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Uden.
Odiliapeel
KNPS 0295
1960-01-07

Het poststation te Odiliapeel werd op 31 december 1969 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Odiliapeel
Op 1 januari 1970 is te Odiliapeel een hulppostkantoor gevestigd.
Met ingang van 12 mei 1974 is het hulppostkantoor te Odiliapeel opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Odiliapeel
Mededelingen No 17 van 1 mei 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 13 mei 1974 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling Odiliapeel vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Uden.

ODOORN (DR)
Bestelhuis Odoorn
Te Odoorn was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Hoogeveen. Het bestelhuis werd op 31 augustus 1869 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Odoorn
Het hulppostkantoor Odoorn werd op 1 september 1869 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Hoogeveen.
ODOORN
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KNHK 2164
1869-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
ODOORN / EMMEN
RNHK 0961
1929-04-08

ODOORN

Odoorn
KNHK 2165
1952-01-02

OEFFELT (NB)
Bestelhuis Oeffelt
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Te Oeffelt was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Boxmeer. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oeffelt (1)
Het hulppostkantoor Oeffelt werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Boxmeer.
OEFFELT
KNHK 2166
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Oeffelt behoorde later tot het ressort van het postkantoor Veghel.
OEFFELT

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Uden:
OEFFELT

OEFFELT / UDEN
RNHK 0962
1929-07-15
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Op 30 november 1932 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oeffelt opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oeffelt
Mededeelingen No 14133S van 30 november 1932: Met ingang van 1 December 1932 wordt het
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oeffelt vervangen door een poststation, een telegraafstation en een telefoonstation. Voor den postdienst zal het station ressorteeren onder het hoofdkantoor te
Uden. Met behoud van de bestaande postverbindingen zal in de bestelling ter plaatse van het station
uit worden voorzien.
Het poststation te Oeffelt is op 15 september 1946 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oeffelt (2)
Met ingang van 16 september 1946 is te Oeffelt een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Uden.
OEFFELT- / UDEN
RNHK 0963
1946-09-16

Op 1 september 1950 is het hulppostkantoor te Oeffelt overgebracht van het ressort van het postkantoor Uden naar het ressort van het postkantoor Cuyk.
OEFFELT / CUYK
RNHK 0964
1950-08-31
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OEGSTGEEST (ZH)
Bestelhuis Oegstgeest
Te Oegstgeest was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Leiden. Het bestelhuis werd op 31 december 1861 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oegstgeest
Het hulppostkantoor Oegstgeest werd op 1 januari 1861 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde
toen tot het ressort van het postkantoor Leiden.
OEGSTGEEST
KNHK 2167
1861-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in groen, violet en zwart.
De benaming OESTGEEST werd op 1 januari 1883 ingevoerd.
Het hulppostkantoor Oestgeest behoorde later tot het ressort van het postkantoor Leiden.
OESTGEEST
KNHK 2168
1886-03-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op de Alphabetische Lijst van november 1901 werd weer de benaming OEGSTGEEST vermeld.
Op 31 juli 1906 is het hulppostkantoor te Oegstgeest opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Oegstgeest
Dienstorder No 325 van 19 juli 1906: Met ingang van 1 Augustus e.k. wordt te Oegstgeest het hulppostkantoor opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
OEGSTGEEST
KNPK 0325
1906-08-01
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OEGSTGEEST

Bijpostkantoren en postagentschap

OEGSTGEEST

Geversstraat

Mededelingen No 10 van 9 maart 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 15 maart 1971 wordt het stadspostagentschap Oegstgeest-Geversstraat gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Leiden.
OEGSTGEEST-GEVERSSTRAAT
DNPA 0900
1971-03-15

OEGSTGEEST

Kamperfoelielaan

De vestiging van het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket te Oegstgeest-Kamperfoelielaan is niet
doorgegaan.
OEGSTGEEST- KAMPERFOELIELAAN

Het kantoornaamstempel werd toegezonden op 5 november 1969 maar werd niet in gebruik genomen.

OEGSTGEEST

Oegstgeest

Met ingang van 7 januari 1977 is de benaming van het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket LeidenOegstgeest gewijzigd in OEGSTGEEST.
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OENE (GD)
Bestelhuis Oene
Te Oene was vanaf 1 januari 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Apeldoorn. Het bestelhuis werd op 30 september 1898 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oene (1)
Het hulppostkantoor Oene werd op 1 oktober 1898 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Apeldoorn.
OENE
KNHK 2169
1898-10-01

Mededeelingen No 5252S van 28 april 1926: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Besoijen wordt met ingang van 1 Mei 1926 vervangen door een station voor den post, telegraaf- en telefoondienst met bestelling. De postbestelling te Oene zal van Epe uit geschieden.
Het hulppostkantoor te Oene is op 15 mei 1926 opgeheven en vervangen door een post-, telegraafen telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oene
Met ingang van 16 mei 1926 is te Oene een post-, telegraaf- en telefoonstation gevestigd.
OENE (Gld.)
KNPS 0296
1931-07-21

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

Hulppostkantoor Oene (2)
Met ingang van .. is te Oene een hulppostkantoor gevestigd.
Op 15 juni 1966 is het hulppostkantoor te Oene opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Oene
Met ingang van 16 juni 1966 is te Oene een plattelandspostagentschap gevestigd.
EPE/OENE
RNPL 0020
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1966-08-09

OENKERK (FR)
Hulppostkantoor Oenkerk
Dienstorder No H.563 van 19 september 1972: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het hulppostkantoor met bestelling, dat thans wordt aangeduid met de benaming
Giekerk-Oenkerk, wordt op 1 oktober 1972 gewijzigd in Oenkerk.
OENKERK
KNHK 2170
1972-06-16

OERLE (NB)
Bestelhuis Oerle
Te Oerle was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Eindhoven. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oerle
Het hulppostkantoor Oerle werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Eindhoven.
OERLE
KNHK 2171
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauwgroen en zwart.
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OERLE / EINDHOVEN
RNHK 0965A
1929-05-02

Op 30 november 1929 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oerle opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oerle
Mededeelingen No 13477S van 11 december 1929: Met ingang van 1 December 1929 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oerle vervangen door een station voor de drie diensten. De
postbestelling ter plaatse geschiedt van het station uit.
OERLE (N.B.)
KNPS 0297
1950-08-04

Hulppostkantoor Oerle
Met ingang van 1 februari 1956 is te Oerle een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Eindhoven.
OERLE / EINDHOVEN
RNHK 0965B
1956-02-04

Mededelingen No 18 van 7 mei 1974: Kantoren, Vestiging enz.
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Op 22 april 1974 is het hulppostkantoor met bestelling Oerle vervangen door een plattelandspostagentschap, dat thans wordt aangeduid met de benaming Veldhoven-Nieuwe Kerkstraat, en voor de
postdienst ressorteert onder het postkantoor Eindhoven.

OIJEN (NB)
Distributiekantoor Oyen
Te Oyen was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Grave.

Het distributiekantoor te Oyen werd vóór 1823 opgeheven.

Bestelhuis Oyen
Te Oyen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Grave. Het bestelhuis werd op 20 december 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oijen
Met ingang van 21 december 1869 is te Oijen een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Grave.
OIJEN
KNHK 2172
1869-12-21

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Oijen behoorde later tot het ressort van het postkantoor Oss.
OIJEN

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 1 januari 1883 werd de benaming van het hulppostkantoor gewijzigd in OOIJEN.
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OOIJEN
KNHK 2173
1893-08-04

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
In november 1901 werd de benaming weer teruggebracht tot de oude naam OIJEN.
OIJEN (N.B.)
KNHK 2174
1918-06-01

OIJEN / OSS
RNHK 0966
1929-05-02

Op 31 mei 1954 is het hulppostkantoor te Oyen (N.B.) opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Oyen
Met ingang van 1 juni 1954 is te Oyen een poststation gevestigd.

Hulppostkantoor Oijen
OIJEN
KNHK 2175
1968-07-15
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Het hulppostkantoor te Oijen is op 14 mei 1979 opgeheven. De plaats Oijen werd opgenomen in de
route van het Rijdend Postkantoor Oss.

OIRLO (LB)
Bestelhuis Oirlo
Te Oirlo was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Venlo. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Oirlo
Met ingang van .. 1916 is te Oirlo een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Venray.
Het hulppostkantoor te Oirlo is op .. opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Oirlo
Met ingang van .. 1936 is te Oirlo een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Venray.
OIRLO (Lb.)
KNPS 0298
1941-06-23

Op 13 januari 1973 is het poststation te Oirlo opgeheven.

OIRSBEEK (LB)
Plattelandspostagentschap Oirsbeek-Kerkstraat
Mededelingen No 6 van 12 februari 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 maart 1974 wordt het plattelandspostagentschap Oirsbeek-Kerkstraat gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Hoensbroek.
OIRSBEEK-KERKSTRAAT
DNPL 0079
1974-03-01
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Mededelingen No 31 van 2 augustus 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 4 juli 1977 is het plattelandspostagentschap Oirsbeek-Kerkstraat opgeheven.

Plattelandspostagentschap Oirsbeek-Raadhuisstraat
Dienstorder No H.465 van 23 september 1975: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat thans wordt aangeduid met de benaming OirsbeekSchoolstraat, wordt m.i.v. 1 oktober a.s. gewijzigd in OIRSBEEK-RAADHUISSTRAAT.
OIRSBEEK-RAADHUISSTRAAT
DNPL 0080
1975-10-01

Dienstorder No H.14 van 3 januari 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 2 januari 1978 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
stadspostagentschap
Oirsbeek-Raadhuisstraat
Oirsbeek
Waarschijnlijk is een fout gemaakt door het plattelandspostagentschap (zoals aangekondigd op 1
maart 1961, waarbij het hulppostkantoor werd opgeheven) een stadspostagentschap te noemen.
OIRSBEEK
KNPL 0207K
1978-01-02

Plattelandspostagentschap Oirsbeek-Schoolstraat
Met ingang van 1 maart 1961 is het hulppostkantoor Hoensbroek vervangen door het plattelandspostagentschap Oirsbeek-Schoolstraat.
Hoensbroek-Treebeek/Oirsbeek-Schoolstraat
DNPL 0081
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1961-06-07

OIRSBEEK-SCHOOLSTRAAT
DNPL 0082
1968-09-16

De benaming van het plattelandspostagentschap Oirsbeek-Schoolstraat werd op 18 juni 1975 gewijzigd in OIRSBEEK-RAADHUISSTRAAT.

OIRSCHOT (NB)
Distributiekantoor Oirschot
Te Oirschot was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor ’s-Hertogenbosch. Het distributiekantoor te Oirschot werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oirschot (1)
Het hulppostkantoor Oirschot werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor ’s-Hertogenbosch.
OIRSCHOT
KNHK 2176
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OIRSCHOT
KNHK 2177
1868-08-26
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming OORSCHOT werd voorgeschreven vanaf 1 januari 1883.
Het hulppostkantoor te Oorschot werd op 31 juli 1884 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Oorschot
Met ingang van 1 augustus 1884 is te Oorschot een postkantoor gevestigd.
OORSCHOT
KNPK 0326
1888-10-13

De benaming OIRSCHOT werd weer voorgeschreven vanaf november 1901.

Postkantoor Oirschot
OIRSCHOT
KNPK 0327
1908-02-12

Op 15 september 1926 is het post- telegraaf- en telefoonkantoor te Oirschot opgeheven en vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Oirschot (2)
Mededeelingen No 9642S van 25 augustus 1926: Met ingang van 16 September 1926 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oirschot vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk, evenals het hulppostkantoor te Middelbeers, voor den postdienst zal ressorteeren
onder het postkantoor te Tilburg.
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OIRSCHOT / TILBURG
RNHK 0967
1929-05-02

OIRSCHOT (N.B.)
KNHK 2178
1939-05-04

Met ingang van 1 januari 1967 is het hulppostkantoor te Oirschot overgebracht van het ressort van
het postkantoor Tilburg naar het ressort van het postkantoor Eindhoven.
OIRSCHOT / EINDHOVEN
RNHK 0968
1966-12-30

OIRSCHOT

Bijpostkantoor

OIRSCHOT

Legerplaats bij Oirschot

Dienstorder No 121 van 25 juni 1914: Van 6 Juli tot en met 5 September a.s. verblijven militairen in
de Legerplaats bij Oirschot.
De voor bedoelde troepen bestemde correspondentie is naar Oirschot te zenden.

Zitting houden te Oirschot-Eindhovensedijk
Mededelingen No 10 van 8 maart 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen vanaf 28 februari 1977 wordt te Oirschot-Eindhovensedijk zitting gehouden, dat voor de
postdienst ressorteert onder het postkantoor Eindhoven.
OIRSCHOT- EINDHOVENSEDIJK
KNZH 0018
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1977-04-05

OISTERWIJK (NB)
Distributiekantoor Oisterwyk
Te Oisterwyk was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor ’s-Hertogenbosch. Tussen 1820 en 1838 was een entrepot in werking. Het distributiekantoor te Oisterwyk werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oisterwyk
Het hulppostkantoor Oisterwyk werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor ’s-Hertogenbosch.
OISTERWYK
KNHK 2179
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood.
Op 30 april 1869 is het hulppostkantoor te Oisterwijk opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Oisterwijk
Met ingang van 1 mei 1869 is te Oisterwijk een postkantoor gevestigd.
OISTERWIJK
KNPK 0328
1888-12-15

Op 1 september 1906 werd te Oisterwijk een telegraafkantoor opgericht.

Post- en telegraafkantoor Oisterwijk
Met ingang van 1 september 1906 is te Oisterwijk een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
OISTERWIJK
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OISTERWIJK
KNPK 0329
1917-08-01

OLBURGEN (GD)
Poststation Olburgen
Op .. 1936 is te Olburgen een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor
Dieren.
OLBURGEN (Gld.)
KNPS 0299
1941-05-31

Mededeling No 20 van 20 mei 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 2 juni 1975 wordt het poststation te Olburgen overgebracht van het ressort van het postkantoor Dieren naar het ressort van het postkantoor Zutphen.
OLBURGEN
KNPS 0300
1975-06-05
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Mededelingen No 14 van 5 april 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 april 1977 is het poststation Olburgen opgeheven.

OLDEBERKOOP (FR)
Hulppostkantoor Oldebercoop
Het hulppostkantoor Oldebercoop werd opgericht op 1 mei 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Heerenveen.
OLDEBERCOOP
KNHK 2180
1851-05-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
OLDEBERKOOP
KNHK 2181
1871-12-27

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OLDEBERKOOP / STEENWIJK
RNHK 0969
1929-05-17
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OLDEBERKOOP

OLDEBERKOOP
KNHK 2182
1955-12-24

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 Oldeberkoop van het ressort van postkantoor Steenwijk naar het
ressort van het postkantoor Gorredijk.
OLDEBERKOOP
KNHK 2183
1973-08-14

Op 12 maart 1978 is het hulppostkantoor te Oldeberkoop opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap

Plattelandspostagentschap Oldeberkoop
Mededelingen No 14 van 4 april 1978: Kantoren, Vestiging enz.
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Te rekenen van 13 maart 1978 is het hulppostkantoor zonder bestelling te Oldeberkoop vervangen door
een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Gorredijk.

OLDEBOORN (FR)
Hulppostkantoor Oldeboorn
Het hulppostkantoor Oldeboorn werd opgericht op 1 oktober 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Heerenveen.
OLDEBOORN
KNHK 2184
1851-10-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OLDEBOORN
KNHK 2185
1871-12-27

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
OLDEBOORN / AKKRUM
RNHK 0970
1929-05-17

Mededeelingen No 8179S van 20 juli 1932: Met ingang van 1 Augustus 1932 wordt het post-, telegraaf- en telefoonkantoor Akkrum vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk evenals het hulppostkantoor te Oldeboorn en het poststation te Terhorne voor den postdienst zal
ressorteeren onder het post- en telegraafkantoor te Leeuwarden.
OLDEBOORN / LEEUWARDEN
RNHK 0971
1932-07-27
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Het hulppostkantoor te Oldeboorn is op 1 januari 1967 overgebracht van het ressort van het postkantoor Leeuwarden naar het ressort van het postkantoor Heerenveen.
OLDEBOORN / HEERENVEEN
RNHK 0972
1966-12-00

Op 31 december 1971 is het hulppostkantoor te Oldeboorn opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Oldeboorn
Mededelingen No 51 van 21 december 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 3 januari 1972 wordt hulppostkantoor met bestelling te Oldeboorn vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Heerenveen.

OLDEBROEK (GD)
Distributiekantoor Oldebroek
Te Oldebroek was vanaf 1815 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Elburg. Het distributiekantoor te Oldebroek werd in 1831 opgeheven.

Hulppostkantoor Oldebroek
Het hulppostkantoor Oldebroek werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Elburg.
OLDEBROEK
KNHK 2186
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
OLDEBROEK
KNHK 2187
1872-02-29
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Stempelafdrukken op postzegels in blauw, groen en zwart.
Dienstorder No 395 van 25 juni 1924: Onjuiste verzending. Het komt dikwijls voor, dat correspondentie voor de Legerplaats bij Oldebroek ontvangen wordt op het hulppostkantoor te Oldebroek en omgekeerd die voor Oldebroek door het tijdelijk hulppostkantoor in de Legerplaats bij Oldebroek.
In verband hiermede worden de met expeditie belaste ambtenaren, met verwijzing naar Med.
XII/1924, uitgenoodigd voor de juiste verzending van bovenbedoelde correspondentie zorg te dragen.
OLDEBROEK (Gld.)
KNHK 2188
1929-03-05

OLDEBROEK / ELBURG
RNHK 0973
1929-05-06

Mededeelingen No 8773S van 3 augustus 1932: Met ingang van 1 Augustus 1932 werd het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Elburg vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk, evenals de hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren te Oldebroek en Wezep en het station te
Doornspijk, voor den postdienst ressorteert onder het postkantoor te Zwolle.
OLDEBROEK / ZWOLLE
RNHK 0974
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1932-07-30

Mededelingen No 50 van 12 december 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 januari 1979 worden:
a. de hulppostkantoren met bestelling Doornspijk, Elburg, 't Harde, Oldebroek en Wezep;
b. de plattelandspostagentschappen Hattermerbroek en Oosterwolde Gld, overgebracht van het ressort van het districtspostkantoor Zwolle naar het ressort van het postkantoor Nunspeet.
OLDEBROEK
KNHK 2189
1979-01-05

OLDEHOLTPADE (FR)
Hulppostkantoor Oldeholtpade
Het hulppostkantoor Oldeholtpade werd opgericht op 15 juli 1875. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Heerenveen.
OLDEHOLTPADE
KNHK 2190
1875-07-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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Later Wolvega
OLDEHOLTPADE

OLDEHOLTPA
KNHK 2191
1913-08-12

OLDEHOLTPA / HEERENVEEN
RNHK 0975
1929-05-17

Door een vergissing is een dubbel naamstempel besteld met in het onderste segment de naam van
het postkantoor Heerenveen. Het hulppostkantoor te Oldeholtpa behoorde echter tot het ressort van
het postkantoor Wolvega. Het stempel werd niet in gebruik genomen. Een correct exemplaar werd
besteld.
OLDEHOLTPA / WOLVEGA
RNHK 0976
1929-07-15
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Op 30 april 1932 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oldeholtpa opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oldeholtpa
Mededeelingen No 4568S van 27 april 1932: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oldeholtpa wordt met ingang van 1 Mei 1932 vervangen door een station voor den postdienst, een telegraafstation en een telefoonstation. Voor den postdienst zal het station ressorteeren onder het hoofdkantoor Wolvega. De bestelling te Oldeholtpa zal van het station ter plaatse uit geschieden.
Mededeelingen No 13995S van 2 december 1936: De benaming van het poststation te Oldeholtpa
wordt met ingang van 16 december 1936 gewijzigd in Oldeholtpade.
OLDEHOLTPADE (Fr.)
KNPS 0301
1936-12-07

De benaming van het poststation te Oldeholdpade is met ingang van 19 oktober 1967 gewijzigd in
Oldeholtpa.
OLDEHOLTPA
KNPS 0302
1967-12-04
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Dienstorder No H.546 van 11 september 1969: Wijziging benaming "Oldeholtpa" in
"Oldeholtpade".
Op 1 september 1969 is de benaming van het te Oldeholtpade gevestigde hulppostkantoor gewijzigd
van "Oldeholtpa" in "Oldeholtpade".
OLDEHOLTPADE
KNHK 2192
1969-06-13

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

Plattelandspostagentschap Oldeholtpade
Mededelingen No 16 van 24 april 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 mei 1973 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling Oldeholtpade vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Wolvega.

OLDEHOVE (GR)
Hulppostkantoor Oldehove
Met ingang van 16 november 1945 is te Oldehove een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Groningen.
OLDEHOVE / GRONINGEN
RNHK 0977
1945-11-09

Op van 31 oktober 1961 is het hulppostkantoor te Oldehove opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Oldehove
Met ingang 1 september 1961 is te Oldehove een poststation gevestigd.
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OLDEKERK (GR)
Bestelhuis Oldekerk
Te Oldekerk was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Groningen. Het bestelhuis werd op 14 juni 1871 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oldekerk
Het hulppostkantoor Oldekerk werd op 15 juni 1871 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Groningen.
OLDEKERK
KNHK 2193
1871-06-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Mededeelingen No 5359S van 18 juni 1919: Met ingang van 1 Juli 1919 zal het hulppostkantoor te
Oldekerk worden aangeduid met den naam Niekerk (Gem. Oldekerk).

OLDELAMER (FR)
Bestelhuis Oldelamer
Te Oldelamer (gemeente Weststellingwerf) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Heerenveen. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Nijelamer. Na opheffing van het bestelhuis in 1874 werd geen hulppostkantoor opgericht.

OLDEMARKT (OV)
Hulppostkantoor Oldemarkt
Het hulppostkantoor Oldemarkt werd opgericht op 16 mei 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Steenwijk.
OLDEMARKT
KNHK 2194
1851-05-16

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
OLDEMARKT
KNHK 2195
1875-08-20
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OLDEMARKT / STEENWIJK
RNHK 0978
1929-05-17

OLDEMARKT

OLDEMARKT
KNHK 2196
1956-05-05

OLDEMARKT / STEENWIJK
RNHK 0979
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1964-02-21

OLDENHOVE (GR)
Bestelhuis Oldenhove
Te Oldenhove was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Groningen. Het bestelhuis werd op 30 april 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oldenhove
Het hulppostkantoor Oldenhove werd opgericht op 1 mei 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Groningen.
OLDENHOVE
KNHK 2197
1870-05-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OLDEHOVE (GRON.)
KNHK 2198
1915-03-03

Op 31 augustus 1961 is het hulppostkantoor te Oldenhove opgeheven en vervangen door een poststation.
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Poststation Oldenhove
Met ingang van 1 september 1961 is te Oldenhove een poststation gevestigd.

OLDENZAAL (OV)
Distributiekantoor Oldensaal
Te Oldensaal was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd.

Het distributiekantoor te Oldensaal werd op 31 mei 1831 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Oldenzaal
Met ingang van 1 juni 1831 is te Oldenzaal een postkantoor gevestigd.
Tevens was in 1834 een paardenpoststation ingericht.
Op 1 november 1874 werd te Oldenzaal een telegraafkantoor opgericht.

Post- en telegraafkantoor Oldenzaal
Met ingang van 1 november 1874 is te Oldenzaal een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
OLDENZAAL
KNPK 0330
1910-10-26

Stationspostkantoor Oldenzaal
OLDENZAAL-STN
KNST 0041
1885-10-01
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OLDENZAAL-STATION
KNST 0042
1893-09-30

Het eerste lakcachet werd toegezonden op 12 oktober 1907. Hierin is vermeld: POSTKANTOOR OLDENZAAL STATION. Het tweede lakcachet volgde op 9 januari 1912.

OLDENZAAL

Inklaring

OLDENZAAL- INKLARING
KNAD 0036
1921-09-23

OLDENZAAL

Postagentschappen

OLDENZAAL

Burgemeester Wallerstraat

Het postagentschap werd gevestigd op 10 november 1965. Het postagentschap was tijdelijk gesloten
van 16 januari 1967 tot 2 mei 1967.
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OLDENZAAL/ BURG. WALLERSTRAAT
DNPA 0901
1965-11-10

OLDENZAAL

J. van Burenlaan

Mededelingen No 47 van 27 november 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 22 november 1973 is het stadspostagentschap Oldenzaal-J. v. Burenlaan gevestigd, dat voor de
postdienst ressorteert onder het postkantoor Oldenzaal.
OLDENZAAL-J.v.BURENLAAN
DNPA 0902
1973-12-03

OLST (OV)
Distributiekantoor Olst
Te Olst was vanaf 1826 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Deventer.

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

Hulppostkantoor Olst
Het hulppostkantoor Olst werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Deventer.
OLST
KNHK 2199
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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OLST
KNHK 2200
1873-02-14

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 oktober 1879 werd het hulppostkantoor te Olst opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Olst
Met ingang van 1 november 1879 is te Olst een postkantoor gevestigd.
Op 1 september 1906 werd te Olst een hulptelegraafkantoor opgericht.

Post- en telegraafkantoor Olst
Met ingang van 1 september 1906 is te Olst een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging
van het postkantoor en het hulptelegraafkantoor ter plaatse.
OLST
KNPK 0331
1911-07-15

OLTERTERP (FR)
Bestelhuis Olterterp
Te Olterterp was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Dragten. Het bestelhuis werd in 1874 opgeheven en niet vervangen door een hulppostkantoor.

OMMELANDERWIJK (GR)
Bestelhuis Ommelanderwyk
Te Ommelanderwyk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Veendam. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Zuidwending.
Het bestelhuis werd op 30 juni 1866 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ommelanderwijk
Het hulppostkantoor Ommelanderwijk werd opgericht op 1 juli 1866. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Veendam.
OMMELANDERWIJK
KNHK 2201
1866-07-01
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Stempelafdrukken op postzegels in blauw, groen, rood en zwart.
OMMELANDERWIJK

Mededeelingen No 4672S van 9 mei 1928: Op 7 Mei 1928 werd het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ommelanderwijk opgeheven. De postbestelling ter plaatse geschiedt van het post- en telegraafkantoor te Veendam uit. Op denzelfden datum werden te Ommelanderwijk een postagentschap en
een telegraaf-telefoonstation gevestigd (zie Veendam-Ommelanderwijk).

Poststation Ommelanderwijk

Hulppostkantoor Ommelanderwijk
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
Ommelanderwijk
Veendam-Ommelanderwijk

OMMEN (OV)
Distributiekantoor Ommen
Te Ommen was vanaf 1817 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Zwolle.

41

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

Hulppostkantoor Ommen
Het hulppostkantoor Ommen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Zwolle.
OMMEN
KNHK 2202
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
OMMEN
KNHK 2203
1868-10-21

Stempelafdrukken op postzegels in blauwgroen en zwart.
Op 14 november 1881 werd het hulppostkantoor te Ommen opgeheven en vervangen door een posten telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Ommen
Met ingang van 15 november 1881 is een post- en telegraafkantoor te Ommen gevestigd.
OMMEN
KNPK 0332
1896-08-15

OMMEN

tijdelijk wijk- of bijkantoor

STERKAMP bij OMMEN
In de bossen bij kasteel Eerde werden medio jaren ‘20 en begin jaren ’30 bijeenkomsten onder de
naam STERKAMP gehouden van Jiddu Krishnamurti, van de Orde van de Ster in het Oosten. Dit trok
nogal wat bezoekers van buitenaf zodat men besloot een tijdelijk wijkkantoor te vestigen. Aan het
begin van 1925 kwam op het kasteel Eerde een permanente staf medewerkers voor de administratie,
de correspondentie en de verzorging van het door de Orde uitgegeven maandblad. Die staf bestond
uit Amerikanen, Zweden, Engelsen en Nederlanders. Op het landgoed werden jaarlijks in de zomer
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internationale bijeenkomsten georganiseerd, de Sterkampen, die door vele duizenden uit alle windstreken werden bezocht.
Mededeelingen No 4574S van 22 juni 1927: Ter gelegenheid van het door de “Orde van de Ster van
het Oosten” in haar kamp bij Ommen te houden congres zal daar van 3 t/m 19 augustus a.s. worden
gevestigd het tijdelijk wijkpost-, telegraaf- en telefoonkantoor Sterkamp bij Ommen. Het tijdelijk wijkkantoor, dat belast wordt met telegrambestelling wordt op werkdagen opengesteld van 8-21 en op
Zondagen van 8-9 en van 13-14 en zal voor de 3 diensten ressorteeren onder het kantoor te Ommen.
STERKAMP BIJ OMMEN
KNBK 0027
1927-08-03

Mededeelingen No 4399S van 1 mei 1929: Het tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor Sterkamp bij Ommen zal gedurende het aanstaande stercongres van 31 Juli t/m 9 Augustus a.s. geopend zijn.
Mededeelingen No 8829S van 31 juli 1929: De openstelling van het tijdelijk bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor Sterkamp bij Ommen is nader vastgesteld op 30 Juli t/m 9 Augustus a.s.
STERKAMP BIJ OMMEN

Mededeelingen No 7044S van 11 juni 1930: Het tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor Sterkamp bij Ommen zal gedurende het aanstaande Stercongres van 26 Juli tot en met 7 Augustus geopend zijn.
Mededeelingen No 7162S van 1 juli 1931: Het tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor Sterkamp bij Ommen zal gedurende het aanstaande Stercongres van 25 Juli t/m 6 Augustus 1931 geopend zijn.
Dienstorder No 514 van 22 juli 1931: Correspondentie voor het tijdelijk bijkantoor “Sterkamp bij
Ommen”. De aandacht van het personeel wordt er op gevestigd dat de correspondentie, bestemd
voor het tijdelijke bijkantoor “Sterkamp bij Ommen” (geopend van 25 Juli t/m 6 Augustus a.s.) rechtstreeks aan voornoemd bijkantoor behoort te worden gezonden, derhalve niet door tusschenkomst
van het hoofdkantoor Ommen.
Dienstorder No 459 van 19 juli 1933: Correspondentie, telegrammen en telefoongesprekken
voor het tijdelijk bijkantoor “Sterkamp bij Ommen”.
1. De aandacht van het personeel wordt er op gevestigd, dat de correspondentie, bestemd voor het
tijdelijk bijkantoor “Sterkamp bij Ommen" (geopend van 25 Juli t/m 15 Augustus as) rechtstreeks
aan voornoemd bijkantoor behoort te worden verzonden, derhalve niet door tusschenkomst van het
hoofdkantoor Ommen.
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2. Vorenbedoeld bijkantoor zal voor de afwikkeling van het telegraaf- en telefoonverkeer rechtstreeks
met Zwolle worden verbonden; de afwikkeling van het telegraafverkeer zal per morse geschieden.
Dienstorder No H.454 van 15 juli 1936: Correspondentie, telegrammen en telefoon gesprekken
voor het tijdelijk bijkantoor "Sterkamp bij Ommen".
1. De aandacht van het personeel wordt er op gevestigd, dat de correspondentie, bestemd voor het
tijdelijk bijkantoor "Sterkamp bij Ommen" (geopend van 24 Juli t/m 5 Augustus 1936) rechtstreeks
aan voornoemd bijkantoor behoort te worden verzonden, derhalve niet door tusschenkomst van het
hoofdkantoor Ommen.
2. Voor de verzending van bedoelde correspondentie wordt verwezen naar baanvak 64 van het treinen boek Spoorwegpostkantoor nr 3. Bovendien wordt door het expeditie-bureau te Zwolle-station
een brief- en pakketpostzending voor Ommen-Sterkamp geformeerd, te verzenden op werkdagen
met autodienst 344.
3. Vorenbedoeld bijkantoor zal voor de afwikkeling van het tfn- en tgf-verkeer rechtstreeks met Zwolle
worden verbonden; de afwikkeling van het tgf-verkeer zal per morse geschieden.
STERKAMP BIJ OMMEN

Dienstorder No H.473 van 21 juli 1937: Correspondentie, tgmn en tfn-gsn voor het tijdelijk bij-kt
"Sterkamp bij Ommen".
1. De aandacht van het personeel wordt er op gevestigd, dat de correspondentie, bestemd voor het
tijdelijk bij-kt “Sterkamp bij Ommen" (geopend van 31 Juli t/m 11 Augustus 1937) rechtstreeks aan
voornoemd bij-kt behoort te worden verzonden, derhalve niet door tusschenkomst van het hoofd-kt
Ommen.
2. Voor de verzending van bedoelde correspondentie wordt verwezen naar baanvak 64 van het treinenboek, swpkt nr 3. Bovendien wordt door het expeditiebureel te Zwolle-station een brief- en pakketpostzending voor Ommen-Sterkamp geformeerd, te verzenden op werkdagen met autodienst
344 en op Zondagen met den autodienst. Zwolle-Ommen-Coevorden--Dedemsvaart-Zwolle.
3. Vorenbedoeld bij-kt zal voor de afwikkeling van het tfn- en tgf-verkeer rechtstreeks met Zwolle worden verbonden; de afwikkeling van het tgf-verkeer zal per morse geschieden.
STERKAMP BIJ OMMEN

Dienstorder No H.461 van 20 juli 1938: Correspondentie, tgmn en tfn-gsn voor het tijdelijk bij-kt
"Sterkamp bij Ommen".
1. De aandacht van het personeel wordt er op gevestigd, dat de correspondentie bestemd voor het
tijdelijk bij-kt "Sterkamp bij Ommen" (geopend van 3 t/m 15 Augustus 1938) rechtstreeks aan voor-
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noemd bij-kt behoort te worden verzonden, derhalve niet door tusschenkomst van het hoofd-kt
Ommen.
2. Voor de verzending van bedoelde correspondentie wordt verwezen naar baanvak 59 van het treinenboek (Swpkt Nr 3).
Bovendien wordt door het expeditiebureel te Zwolle-Station een brief- en pakketpostzending voor
Ommen-Sterkamp geformeerd te verzenden op werkdagen met autodienst 344 (van Zwolle-Station
5.10) en op Zondagen met den autodienst 363 (van Zwolle-Station 5 uur).
3. Vorenbedoeld bij-kt zal voor de afwikkeling van het tfn- en tgf-verkeer rechtstreeks met Zwolle
worden verbonden; de afwikkeling van het tgf-verkeer zal per morse geschieden.

OMMEREN (GD)
Hulppostkantoor Ommeren
Het hulppostkantoor Ommeren werd op 1 oktober 1870 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Wageningen.
OMMEREN
KNHK 2204
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw, violet en zwart.

Mededeelingen No 8910S van 15 augustus 1923: het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Ommeren zal met ingang van 1 September 1923 worden opgeheven. De brief- en pakketpostbestelling zal van Lienden uit geschieden.

Post- telegraaf en telefoonstation Ommeren
Met ingang van 1 september 1923 is te Ommeren een post-, telegraaf- en telefoonstation gevestigd.
OMMEREN

45

OMMEREN (Gld.)
KNPS 0303
1945-09-14

OMMERSCHANS (OV)
Bestelhuis Ommerschans
Te Ommerschans was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Zwolle. Het bestelhuis te Ommerschans werd op 30 juni 1868 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ommerschans
Het hulppostkantoor Ommerschans werd opgericht op 1 juli 1868. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Zwolle.
OMMERSCHANS
KNHK 2205
1868-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Ommerschans werd op 15 november 1874 opgeheven en vervangen door het
hulppostkantoor te Balkbrug.

ONDERDENDAM (GR)
Distributiekantoor Onderdendam
Te Onderdendam was vanaf 1843 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Groningen.
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Het distributiekantoor te Onderdendam werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door
een postkantoor.

Postkantoor Onderdendam
Met ingang van 1 september 1850 is te Onderdendam een postkantoor gevestigd.
ONDERDENDAM
KNPK 0333
1874-06-29

Mededeelingen No 3169s van 17 juni 1909: Het postkantoor te Uithuizen zal, in plaats van dat te
Onderdendam, optreden als hoofdkantoor voor de hulppostkantoren te Kantens en Usquert.
Op 15 oktober 1924 is het post- en telegraafkantoor te Onderdendam opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Onderdendam (1)
Mededeelingen No 10428S van 1 oktober 1924: Het post- en telegraafkantoor te Onderdendam
wordt met ingang van 16 October 1924 vervangen door een hulppostkantoor hetwelk, evenals de
hulppostkantoren Bedum, Kantens en Middelstum, onder het postkantoor te Groningen zal ressorteeren.
ONDERDENDAM / GRONINGEN
RNHK 0980
1929-04-08

Het hulppostkantoor te Onderdendam is op 31 maart 1936 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Onderdendam
Met ingang van 1 april 1936 is te Onderdendam een poststation gevestigd.
ONDERDENDAM
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Hulppostkantoor Onderdendam (2)
Het hulppostkantoor te Onderdendam is met ingang van 19 november 1973 overgebracht van het ressort van het postkantoor Groningen naar het ressort van het postkantoor Winsum (Groningen).
ONDERDENDAM
KNHK 2206
1973-12-05

Op 31 mei 1974 is het hulppostkantoor te Onderdendam opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Onderdendam
Mededelingen No 22 van 5 juni 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 4 juni 1974 is het hulppostkantoor zonder bestelling te Onderdendam vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Winsum (Gr).

Telegraafkantoor Onderdendam
Onderdendam.
KNTF 0104
18..

ONNEN (GR)
Poststation Onnen
Op 1 maart 1938 werd te Onnen een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Haren.
ONNEN (Gn.)
KNPS 0304
1941-06-18
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ONSTWEDDE (GR)
Hulppostkantoor Onstwedde
Het hulppostkantoor Onstwedde werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Winschoten.
ONSTWEDDE
KNHK 2207
1851-07-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
ONSTWEDDE
KNHK 2208
1872-07-29

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Onstwedde behoorde later tot het ressort van het postkantoor Stadskanaal.
ONSTWEDDE

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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ONSTWEDDE / STADSKANAAL
RNHK 0981
1929-04-13

Mededeelingen No 12482S van 26 oktober 1932: Met ingang van 1 Januari 1933 zal het hulppost-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Onstwedde voor den postdienst ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Winschoten.
ONSTWEDDE / WINSCHOTEN
RNHK 0982
1933-02-09

Met ingang van 1 januari 1967 is het hulppostkantoor te Onstwedde overgebracht van het ressort van
het postkantoor Winschoten naar het ressort van het postkantoor Stadskanaal.
ONSTWEDDE / STADSKANAAL
RNHK 0983
1966-12-30
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Telegraafkantoor Onstwedde
KNTF 0000
ONSTWEDDE.
18..

OOIJ BIJ NIJMEGEN zie OOY BIJ NIJMEGEN
OOIJEN zie OIJEN
OOLTGENSPLAAT (ZH)
Distributiekantoor Oeltgensplaat
Te Oeltgensplaat was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Dirksland.

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

Hulppostkantoor Ooltgensplaat
Het hulppostkantoor Ooltgensplaat werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Dirksland.
OOLTGENSPLAAT
KNHK 2209
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw. Lettertype met schreven.
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OOLTGENSPLAAT
KNHK 2210
1872-01-26

Stempelafdrukken op postzegels in blauwgroen en zwart.

OOLTGENSPLAAT (Z.H.)
KNHK 2211
1925-02-14

OOLTGENSPLAAT (Z.H.)
KNHK 2212
1928-11-02

OOLTGENSPLAAT / MIDDELHARNIS
RNHK 0984
1929-03-27
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Ooltgensplaat/ Middelharnis
RNHK 0985
1958-..

OORSCHOT zie OIRSCHOT
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS (NB)
Hulppostkantoor Oost-, West- en Middelbeers
Dienstorder No H.396 van 7 augustus 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het hulppostkantoor met bestelling, dat werd aangeduid met de benaming Middelbeers, is te rekenen van 1 augustus 1973 gewijzigd in OOST -, WEST- en MIDDELBEERS.
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS
KNHK 2213
1972-11-03

OOST-PANNERDEN zie PANNERDEN
OOST-SOUBURG (ZL)
Hulppostkantoor Oost-Souburg
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Het hulppostkantoor Oost-Souburg werd opgericht op 1 april 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Middelburg.
OOST-SOUBURG
KNHK 2214
1851-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OOST-SOUBURG
KNHK 2215
1878-07-26

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
OOST-SOUBURG / MIDDELBURG
RNHK 0986
1929-05-23

OOST-SOUBURG
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OOST-SOUBURG
KNHK 2216
1960-11-02

OOST SOUBURG
KNHK 2217
1972-02-22

Mededelingen No 18 van 2 mei 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 mei 1978 is het hulppostkantoor met bestelling te Oost Souburg overgebracht van het ressort van
het districtspostkantoor Middelburg naar het ressort van het postkantoor Vlissingen.

OOSTBURG (ZL)
Distributiekantoor Oostburg
Te Oostburg was vanaf 1833 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het gebied van het postkantoor Breskens. Het distributiekantoor te Oostburg werd op 31 december 1837 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Oostburg
Met ingang van 1 januari 1838 is te Oostburg een postkantoor gevestigd.
Het postkantoor te Oostburg is op 31 december 1857 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oostburg (1)
Het hulppostkantoor Oostburg werd opgericht op 1 januari 1858. Het hulppostkantoor Oostburg behoorde tot het ressort van het postkantoor Sluis.
OOSTBURG
KNHK 2218
1858-01-01
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Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart. Lettertype met schreven.
Op 1 september 1868 werd te Ostburg een hulptelegraafkantoor opgericht.

Hulppost- en telegraafkantoor Oostburg
Met ingang van 1 september 1868 is te Oostburg een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd door
vereniging van het hulppostkantoor en het hulptelegraafkantoor ter plaatse.
OOSTBURG
KNHK 2219
1877-08-29

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Op 15 mei 1906 is het hulppostkantoor te Oostburg opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Post- en telegraafkantoor Oostburg (1)
Dienstorder No 192 van 3 mei 1906: Met ingang van 16 Mei 1906 wordt te Oostburg het hulppostkantoor opgeheven en aldaar, in vereeniging met het ter plaatse bestaande telegraafkantoor een
postkantoor gevestigd.
OOSTBURG
KNPK 0334
1918-01-30
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Het post- en telegraafkantoor te Oostburg is op 15 juni 1925 opgeheven en vervangen door een op
proef gevestigd bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Oostburg
Met ingang van 16 juni 1925 is te Oostburg bij wijze van proef een bijpostkantoor gevestigd.
Het bij wijze van proef gevestigde bijpostkantoor te Oostburg is op 31 juli 1929 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Oostburg (2)
Mededeelingen No 7081S van 3 juli 1929: Het bij wijze van proef gevestigde bijkantoor te Oostburg
wordt met ingang van 1 Augustus 1929 vervangen door een hoofdkantoor. De hulpkantoren te Aardenburg (met de stations Eede en St. Kruis) en Zuidzande zullen met ingang van dezelfden datum
voor den postdienst ressorteeren onder het hoofdkantoor te Oostburg.
OOSTBURG

Op 30 juni 1964 is het hoofdpostkantoor te Oostburg opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oostburg (2)
Met ingang van 1 juli 1964 is te Oostburg een hulppostkantoor gevestigd gehorende tot het ressort
van het postkantoor Breskens.
OOSTBURG / BRESKENS
RNHK 0987
1964-06-16

Op 31 maart 1975 is het hulppostkantoor te Oostburg opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Oostburg (3)
Mededeling No 13 van 1 april 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 april 1975 wordt:
a. het hoofdkantoor te Breskens omgezet in een hulppostkantoor met bestelling;
b. het hulppostkantoor met bestelling te Oostburg omgezet in een hoofdkantoor;
c. voor het hoofdkantoor te Oostburg een ressort gevormd, dat de hulppostkantoren met bestelling
Aardenburg, Biervliet, Breskens, Cadzand, Groede, Hoofdplaat, Sint Kruis, Nieuwvliet, Schoondij-
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ke, Sluis, Waterlandkerkje en IJzendijke, alsmede de plattelandspostagentschappen Eede (Zld) en
Retranchement zal omvatten.
OOSTBURG
KNPK 0335
1975-03-25

OOSTDIJK (ZL)
Zitting houden te Oostdijk
OOSTDIJK
KNZH 0019
1975-06-05

Op 1 januari 1980 is de postinrichting te Oostdijk (zitting houden) opgeheven.

OOSTEIND (NB)
Hulppostkantoor Oosteind
Mededeelingen No 5049s van 11 Juli 1917: Met ingang van 1 Augustus 1917, wordt te Oosteind
(N.B.) een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Oosterhout als hoofdkantoor zal
optreden.
OOSTEIND (N.B.)
KNHK 2220
1917-07-11
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Op 15 maart 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oosteind opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oosteind
Mededeelingen No 2005S van 4 maart 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Oosteind wordt met ingang van 16 Maart 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraafen telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Oosterhout uit geschieden.
OOSTEIND (N.B.)

Het poststation te Oosteind is op 1 mei 1976 opgeheven.

OOSTEINDERDIJK (NH)
Hulppostkantoor Oosteinderdijk
Het hulppostkantoor Oosteinderdijk werd op 1 juli 1872 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Amsterdam.
OOSTEINDERDIJK
KNHK 2221
1872-07-29

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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In 1922 gewijzigd in AALSMEER-OOST

OOSTERBEEK (GD)
Bestelhuis Oosterbeek
Te Oosterbeek was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Arnhem. Het bestelhuis werd op 20 juni 1865 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oosterbeek
Het hulppostkantoor Oosterbeek werd opgericht op 21 juni 1865. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Arnhem.
OOSTERBEEK
KNHK 2222
1865-06-21

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OOSTERBEEK
KNHK 2223
1873-05-30

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 15 augustus 1877 werd het hulppostkantoor te Oosterbeek opgeheven en vervangen door een
postkantoor.

Postkantoor Oosterbeek
Met ingang van 16 augustus 1877 is te Oosterbeek een postkantoor gevestigd.
Op 15 april 1882 werd te Oosterbeek een telegraafkantoor opgericht.

Post- en telegraafkantoor Oosterbeek
Met ingang van 1883 is te Oosterbeek een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging
van het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
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OOSTERBEEK
KNPK 0336
1895-11-14

Dienstorder No 147 P – 220 T van 16 september 1898: In verband met de wapenschouwing op de
Renkumsche heide zijn de post- en telegraafkantoren te Oosterbeek en Renkum, respectievelijk van 15
tot en met 22 en van 19 tot en met 21 dezer, open van 71/2 ure voor- tot 81/2 ure namiddags.
OOSTERBEEK

Mededeelingen No 6698S van 26 juni 1929: De bij wijze van proef gevestigde bijkantoren te Beek
(Lb.), Boskoop, Delden, Gemert, Huizen (N.H.), Oosterbeek, Raalte, Waddinxveen, Warmond, Wolvega, Wijhe en Zundert worden met ingang van 1 Juli 1929 vervangen door een hoofdkantoor.
OOSTERBEEK

OOSTERBEEK
KNPK 0337
1952-09-06

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van januari 1953: Herkomst stempel
“Gepost te Oosterbeek”.
Sedert enkele maanden wordt op sommige, voor Arnhem en Oosterbeek bestemde brieven een stempel
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"Gepost te Oosterbeek" afgedrukt, aanvankelijk als zwart of violet tweeregelig rubberstempel, dat sinds
begin December vervangen is door een éénregelig metalen stempel.
Bij informatie werd van bevoegde zijde medegedeeld, dat deze afstempeling verband houdt met de
sinds 3 November jl. toegepaste centralisatie van buslichtingen en expeditie te Oosterbeek, waardoor
alle correspondentie uit de bijbussen aldaar, alsmede de niet-locale brieven uit de bus van het postkantoor te Oosterbeek direct naar Arnhem-Station vervoerd en aldaar ook gestempeld worden. Aangezien echter voor het verkeer tussen Oosterbeek en Arnhem geen locaal port geldt, moeten de Oosterbeekse brieven, die nu een stempel Arnhem-Station krijgen, van een afzonderlijke herkomstaanduiding voorzien worden, althans indien zij bestemd zijn voor Oosterbeek en Arnhem, omdat zonder dit
stempel de eersten ten onrechte als "interlocaal" en de laatsten als "locaal" aangemerkt zouden worden.
GEPOST TE OOSTERBEEK
KNAD 0037
1952-12-03

OOSTERBEEK

Postagentschappen

OOSTERBEEK

Steijnweg

Mededeelingen No 9297S van 26 augustus 1931: Met ingang van 16 September 1931 wordt gevestigd het postagentschap, telegraaf- telefoonstation, zonder telegrambestelling, Oosterbeek-Steinweg.
OOSTERBEEK/STEIJNWEG
DNPA 0903
1931-09-16

OOSTERBEEK

Utrechtscheweg

Mededeelingen No 9204S van 28 augustus 1929: Met ingang van 2 September 1929 zal worden
gevestigd het postagentschap Oosterbeek-Utrechtscheweg.
OOSTERBEEK-UTRECHTSCHEWEG
DNPA 0904
1929-09-02
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Mededeelingen No 10599S van 30 september 1931: Het postagentschap Oosterbeek Utrechtschestraatweg werd met ingang van 19 September j.l. tot nader aankondiging gesloten.
Mededeelingen No 11170S van 14 oktober 1931: Het tijdelijk gesloten postagentschap OosterbeekUtrechtscheweg (niet Oosterbeek-Utrechtschestraatweg, zoals abusievelijk werd vermeld in Med
XXXIX/1931 waarbij de sluiting werd medegedeeld), wordt met ingang van 2 November 1931 heropend.
Het postagentschap Oosterbeek-Utrechtscheweg werd opgeheven op 1 juni 1958.

OOSTERBIERUM (FR)
Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Oosterbierum (1)
Met ingang van .. is te Oosterbierum een hulppost-, telegraaf- en telefoonstation gevestigd.
OOSTERBIERUM
KNHK 2224
19..

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oosterbierum
Mededeelingen No 3819S van 22 april 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oosterbierum wordt met ingang van 1 Mei 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en
telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Tzummarum uit geschieden.
OOSTERBIERUM (Fr.)
KNPS 0305
1930-10-06
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Het poststation te Oosterbierum is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oosterbierum
Met ingang van .. is te Oosterbierum een hulppostkantoor gevestigd.
Op 30 september 1971 is het hulppostkantoor te Oosterbierum opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Oosterbierum
Mededelingen No 39 van 28 september 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1971 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling Oosterbierum vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Harlingen.
OOSTERBIERUM
KNPL 0208
1971-10-01

Het plattelandspostagentschap te Oosterbierum is op 1 mei 1975 overgebracht van het ressort van
het postkantoor Harlingen naar het ressort van het postkantoor Franeker.

OOSTERBLOKKER (NH)
Bestelhuis Oosterblokker
Te Oosterblokker was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Hoorn. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oosterblokker
Het hulppostkantoor Oosterblokker werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Hoorn.
OOSTERBLOKKER
KNHK 2225
1870-10-01

64

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OOSTER BLOKKER
KNHK 2226
1902-10-08

OOSTERBLOKKER

Het stempel werd terugontvangen op 13 juni 1922 en op 16 februari 1925 vernietigd.
Mededeelingen No 4421S van 23 mei 1922: Met ingang van 1 Juni 1922 wordt, onder opheffing van
de hulppostkantoren te Oosterblokker en te Westerblokker en van het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Blokker, een hulppost-, -telegraaf- en telefoonkantoor te Blokker gevestigd, waarvoor het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Hoorn als hoofd-, resp. contrôlekantoor, wordt aangewezen.

OOSTERBOER (DR)
Bestelhuis Oosterboer
Te Oosterboer (gemeente Meppel) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Meppel. Na opheffing van het bestelhuis in 1876 werd geen hulppostkantoor opgericht.
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