OOSTEREND (FR)
Hulppostkantoor Oosterend (1)
Het hulppostkantoor Oosterend werd opgericht op 1 oktober 1890. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Sneek.
OOSTEREND (FRIESL:)
KNHK 2227
1890-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OOSTEREND (HENN.DEEL) / SNEEK
RNHK 0988
1929-05-17

De verkorting HENN.DEEL staat voor de gemeente Hennaarderadeel.
Op 31 augustus 1929 is het hulppost-, telegraaf en telefoonkantoor te Oosterend (Fr.) opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oosterend
Mededeelingen No 9204S van 28 augustus 1929: Het hulppost-, telegraaf en telefoonkantoor te
Oosterend (Fr.) wordt met ingang van 1 September 1929 vervangen door een station voor de drie
diensten. De postbestelling ter plaatse zal van het station uit geschieden.
OOSTEREND (FRIESL:)

Het poststation te Oosterend is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Oosterend (2)
Met ingang van .. is te Oosterend een hulppostkantoor gevestigd.
Mededelingen No 4 van 29 januari 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 februari 1974 wordt hulppostkantoor zonder bestelling te Oosterend (Gem. Hennaarderadeel)
overgebracht van het ressort van het postkantoor Sneek naar het ressort van het postkantoor Bolsward.
OOSTEREND (GEM. HENNERADEEL)
KNHK 2228
1974-02-06

OOSTEREND (NH)
Bestelhuis Oosterend
Te Oosterend was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Texel. Na opheffing van het bestelhuis in 1867 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Oosterend (1)
Het hulppostkantoor te Oosterend werd opgericht op 16 april 1885. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Texel.
OOSTEREND (N:H:)
KNHK 2229
1885-04-16

Een kantoornaamstempel OOSTEREND (N:H:) en een cachet werden verstrekt op 13 april 1885.
OOSTEREND (TEXEL)
KNHK 2230
1905-03-25
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OOSTEREND TEXEL (N.H.)
KNHK 2231
1925-07-11

OOSTEREND (TEXEL) / DEN BURG (TEXEL)
RNHK 0989
1929-04-23

Het hulppostkantoor Oosterend op het eiland Texel is op 31 augustus 1940 opgeheven en vervangen
door een poststation.

Poststation Oosterend
Met ingang van 1 september 1940 werd te Oosterend op het eiland Texel een poststation gevestigd
behorende tot het ressort van het postkantoor Den Burg (Texel).
Het poststation te Oosterend is op 31 oktober 1950 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Oosterend (2)
Met ingang van 1 november 1950 is te Oosterend (Texel) een hulppostkantoor gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Den Helder.
OOSTEREND (TEXEL) / DEN HELDER
RNHK 0990
1950-10-31

Op 15 mei 1977 is het hulppostkantoor te Oosterend opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Oosterend
Mededelingen No 18 van 3 mei 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 16 mei 1977 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Oosterend (Nh) vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Den Helder.
OOSTEREND (Nh)
KNPL 0209
1977-05-31

OOSTERHESSELEN (DR)
Hulppostkantoor Oosterhesselen
Het hulppostkantoor Oosterhesselen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor
behoorde tot het ressort van het postkantoor Assen.
OOSTERHESSELEN
KNHK 2232
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
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OOSTERHESSELEN
KNHK 2233
1872-12-02

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Emmen:
OOSTERHESSELEN

OOSTERHESSELEN / HOOGEVEEN
RNHK 0991
1929-04-08

Met ingang van 1 januari 1967 is het hulppostkantoor te Oosterhesselen overgebracht van het ressort
van het postkantoor Hoogeveen naar het ressort van het postkantoor Emmen.
OOSTERHESSELEN / EMMEN
RNHK 0992
1966-11-18

OOSTERHOUT (GD)
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Bestelhuis Oosterhout
Te Oosterhout (Gelderland) was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Elst. Na opheffing van het bestelhuis in 1876 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Oosterhout (1)
Met ingang van 16 december 1902 is te Oosterhout (Gelderland) een hulppostkantoor gevestigd
behorende tot het ressort van het postkantoor Elst.
OOSTERHOUT (GLD.)
KNHK 2234
1902-12-16

OOSTERHOUT (Gld.) / ELST (Gld.)
RNHK 0993
1929-03-19

Op 31 mei 1930 is het hulppostkantoor te Oosterhout (Gelderland) opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Oosterhout
Mededeelingen No 6247S van 21 mei 1930: Het hulppostkantoor te Oosterhout Gld wordt met ingang
van 1 Juni 1930 vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling zal van het station
ter plaatse uit geschieden.
Het poststation te Oosterhout (Gelderland) is op 15 november 1946 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oosterhout (2)
Met ingang van 16 november 1946 is te Oosterhout (Gelderland) een hulppostkantoor gevestigd
behorende tot het ressort van het postkantoor Elst (Gelderland).
OOSTERHOUT (Gld.)- / ELST (Gld.)
RNHK 0994
1946-11-06
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OOSTERHOUT (Gld.)
KNHK 2235
1946-11-23

Op 30 juni 1973 is het hulppostkantoor te Oosterhout opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Oosterhout
Mededelingen No 26 van 3 juli 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 juli 1973 is het hulppostkantoor met bestelling te Oosterhout (Gld) vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Elst (Gld).
OOSTERHOUT (Gld)
KNPL 0210
1973-07-10

OOSTERHOUT (NB)
Distributiekantoor Oosterhout
Te Oosterhout (Noord-Brabant) was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het
gebied van het postkantoor ’s-Hertogenbosch.
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Het distributiekantoor te Oosterhout werd op 17 juni 1842 opgeheven en vervangen door een
postkantoor.

Postkantoor Oosterhout
Met ingang van 18 juni 1842 is te Oosterhout (Noord-Brabant) een postkantoor gevestigd.
Te Oosterhout (Noord-Brabant) is op 1 februari 1865 een telegraafkantoor opgericht.

Post- en telegraafkantoor Oosterhout
Met ingang van 1876 is te Oosterhout (Noord-Brabant) een post- en telegraafkantoor gevestigd door
vereniging van het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
OOSTERHOUT
KNPK 0338
1883-01-25

OOSTERHOUT
KNPK 0339
1935-12-16

OOSTERHOUT (N.B.)
KNPK 0340
1949-04-08
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Weglating provincie verkorting 1965

Tussen de afdrukken van de dagtekeningstempels nummer 4 en 5 van 1964 en 1965 is de volgende
aantekening geplaatst: Weglating provincie verkorting geen bezwaar. Dus conform Aardrijkskundige
namenlijst PTT-verkortingen telefonische mededeling postdirecteur Oosterhout, paraaf, 21 oktober
1965.

OOSTERHOUT

Postagentschappen

OOSTERHOUT

Patrijslaan

Mededelingen No 43 van 26 oktober 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 13 oktober 1976 is het stadspostagentschap Oosterhout (Nb)-Patrijslaan gevestigd, dat voor de
postdienst ressorteert onder het postkantoor Oosterhout (Nb).
OOSTERHOUT (Nb)-PATRIJSLAAN
DNPA 0905
1976-10-13

OOSTERHOUT

Vondellaan

Het postagentschap Oosterhout-Vondellaan werd gevestigd op 15 oktober 1965.
OOSTERHOUT/VONDELLAAN
DNPA 0906
1965-10-15
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Het postagentschap Oosterhout-Vondellaan werd tijdelijk gesloten vanaf 21 november 1966 tot en met
20 december 1966.
Dienstorder No H.13 van 8 januari 1976: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming Oosterhout (Nb)Vondellaan, is te rekenen van 22 december 1975 gewijzigd in Oosterhout (Nb)-Zuiderhout.

OOSTERHOUT

Zuiderhout

Dienstorder No H.13 van 8 januari 1976: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming Oosterhout (Nb)Vondellaan, is te rekenen van 22 december 1975 gewijzigd in Oosterhout (Nb)-Zuiderhout.
Met ingang van 2 januari 1976 is het stadspostagentschap Oosterhout (Nb)-Zuiderhout in werking
getreden.
OOSTERHOUT (Nb)-ZUIDERHOUT
DNPA 0907
1976-01-02

OOSTERLAND (ZL)
Bestelhuis Oosterland
Te Oosterland was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Zierikzee. Het bestelhuis werd op 31 december 1857 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oosterland
Het hulppostkantoor Oosterland werd opgericht op 1 januari 1858. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Zierikzee.
OOSTERLAND
KNHK 2236
1858-01-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
OOSTERLAND (ZL.)
KNHK 2236K
19..

OOSTERLAND / ZIERIKZEE
RNHK 0995
1929-05-23

OOSTERLAND (ZL)
KNHK 2237
1967-09-29

OOSTERLITTENS (FR)
Bestelhuis Oosterlittens
Te Oosterlittens was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Leeuwarden. Het bestelhuis verzorgde tevens vanaf 1854 de postale dienstverlening voor
Britswerd, Wiewerd en Winsum. Het bestelhuis werd in 1873 opgeheven doch niet vervangen door een
hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Oosterlittens (1)
Het hulppostkantoor Oosterlittens werd op 1 februari 1886 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Leeuwarden.
OOSTERLITTENS
KNHK 2238
1886-02-25

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OOSTERLITTENS (Fr.)
KNHK 2239
1917-03-22

OOSTERLITTENS / LEEUWARDEN
RNHK 0996
1929-05-17

Het hulppostkantoor te Oosterlittens is op .. 1933 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Oosterlittens

12

Met ingang van .. 1933 is te Oosterlittens een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Leeuwarden.
Op 28 februari 1947 is het poststation te Oosterlittens opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oosterlittens (2)
Met ingang van 1 maart 1947 is te Oosterlittens een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Leeuwarden.
OOSTERLITTENS- / LEEUWARDEN
NHK 0997
1947-03-03

Op 31 maart 1969 is het hulppostkantoor te Oosterlittens opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Oosterlittens
Met ingang van 1 april 1969 is te Oosterlittens een plattelandspostagentschap gevestigd behorende
tot het ressort van het postkantoor Leeuwarden.
OOSTERLITTENS
KNPL 0211
1969-04-01

Op 19 mei 1969 is het plattelandspostagentschap Oosterlittens overgebracht van het ressort van het
postkantoor Leeuwarden naar het ressort van het postkantoor Franeker.

OOSTERMEER (FR)
Hulppostkantoor Oostermeer
Het hulppostkantoor Oostermeer werd opgericht op 1 januari 1865. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Drachten.
OOSTERMEER
KNHK 2240
1865-01-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
OOSTERMEER
KNHK 2241
1875-08-13

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Later Bergum:
OOSTERMEER

Op 15 augustus 1927 is het hulppost- en telegraafkantoor te Oostermeer opgeheven en vervangen door
een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oostermeer
Mededeelingen No 5893S van 10 augustus 1927: Het hulppost- en telegraafkantoor te Oostermeer
wordt met ingang van 16 Augustus 1927 vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation met
telegrambestelling. De postbestelling te Oostermeer zal van Bergum uit geschieden.
OOSTERMEER (Fr.)
KNPS 0306
1941-04-28
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Het poststation te Oostermeer is op 28 februari 1970 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oostermeer
Met ingang van 1 maart 1970 is te Oostermeer een hulppostkantoor zonder bestelling gevestigd
behorende tot het ressort van het postkantoor Bergum.
OOSTERMEER
KNHK 2242
1970-01-27

Op 31 oktober 1976 is het hulppostkantoor te Oostermeer opgeheven.

Zitting houden te Oostermeer
Mededelingen No 43 van 26 oktober 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1976 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Oostermeer opgeheven en wordt
in de plaats daarvan m.i.v. genoemde datum te Oostermeer zitting gehouden.

OOSTERNIELAND (GR)
Plattelandspostagentschap Oosternieland
Met ingang van 16 oktober 1969 is het plattelandspostagentschap Oosternieland gevestigd.
OOSTERNIELAND
KNPL 0212
1969-10-16

Mededelingen No 29 van 20 juli 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 augustus 1976 wordt het plattelandspostagentschap te Oosternieland opgeheven en wordt in de
plaats daarvan m.i.v. genoemde datum te Zijldijk zitting gehouden.

OOSTERNIJKERK (FR)
Hulppostkantoor Oosternijkerk (1)
Met ingang van 1 december 1898 is te Oosternijkerk een hulppostkantoor gevestigd.
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OOSTERNIJKERK
KNHK 2243
1898-12-01

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Oosternijkerk
Op 1 december 1917 werd het hulptelegraaf- en telefoonkantoor Oosternijkerk opgericht onder het
telegraafkantoor Dokkum.
OOSTERNIJKERK (Fr.)
KNTF 0106
1917-11-01

Het stempel was besteld in november 1917. Onder de afdruk is geen datum van verstrekking vermeld.
Het hulppostkantoor werd op 1 augustus 1923 opgeheven en vervangen door een hulptelegraaf- en
telefoonstation met bestelling. Het kantoornaamstempel alsmede het lakcachet werden in augustus
1923 terugontvangen. Het lakcachet werd vernietigd in 1925. Het kantoornaamstempel werd echter in
juni 1927 opnieuw verstrekt, nu aan het post-, telegraaf- en telefoonstation Oosternijkerk.
Mededeelingen No 6953S van 27 juni 1923: Met ingang van 1 Juli 1923 wordt het hulppostkantoor te
Ooster-Nijkerk opgeheven. De brief- en pakketpostbestelling aldaar zal van Metslawier uit plaats
vinden.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oosternijkerk
Op 1 juli 1923 is te Oosternijkerk een post-, telegraaf- en telefoonstation gevestigd.
OOSTERNIJKERK (Fr.)
KNPS 0307
1927-07-??
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Het poststation te Oosternijkerk is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oosternijkerk (2)
Met ingang van .. is te Oosternijkerk een hulppostkantoor gevestigd.
Dienstorder No H.513 van 2 oktober 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het hulppostkantoor zonder bestelling, dat werd aangeduid met de benaming
Oosternijkerk (gem. Oostdongeradeel), is te rekenen van 1 oktober j.l. gewijzigd in Nijkerk (gem.
Oostdongeradeel).
Dienstorder No H.186 van 13 april 1977: Wijziging benaming postinrichting
De benaming van het hulppostkantoor zonder bestelling, dat werd aangeduid met de benaming Nijkerk
(Fr), is te rekenen vanaf 1 april 1977 gewijzigd in Oosternijkerk.
OOSTERNIJKERK
KNHK 2244
1977-04-29

OOSTERWIJK (ZH)
Bestelhuis Oosterwijk
Te Oosterwijk (gemeente Kedichem) was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Leerdam. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor
opgericht.

OOSTERWIJTWERD (GR)
Bestelhuis Oosterwijtwerd
Te Oosterwijtwerd (gemeente ’t Zandt) was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Appingadam. Na opheffing van het bestelhuis in 1870 werd geen
hulppostkantoor opgericht.

OOSTERWOLDE (FR)
Hulppostkantoor Oosterwolde (1)
Het hulppostkantoor Oosterwolde werd opgericht op 1 mei 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Heerenveen.
OOSTERWOLDE
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KNHK 2245
1851-05-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw, groen, rood en zwart. Lettertype met schreven.
OOSTERWOLDE
KNHK 2246
1871-12-27

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
OOSTERWOLDE (Fr.)
KNHK 2247
1914-02-06
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Op 15 november 1919 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oosterwolde opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Oosterwolde
Mededeelingen No 11767S van 22 december 1919: Met ingang van 16 November 1919 is te
Oosterwolde (Fr.), onder opheffing van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-,
telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd. Onder dit kantoor ressorteeren de hulppostkantoren
Donkerbroek, Haulerwijk en Makkinga.
OOSTERWOLDE (Fr.)
KNPK 0341
1919-11-16

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

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Oosterwolde (2)
Mededeelingen No 10497S van 14 september 1932: Met ingang van 16 September 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oosterwolde vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk evenals het hulppostkantoor te Donkerbroek en het station te Makkinga voor den
postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Steenwijk.
OOSTERWOLDE / STEENWIJK
RNHK 0998
1932-10-06

19

OOSTERWOLDE
KNHK 2248
1954-09-07

Mededelingen No 20 van 21 mei 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juni 1974 worden de hulppostkantoren te Oosterwolde (Fr) en Zorgvlied en de
plattelandspostagentschappen te Donkerbroek en Makkinga overgebracht van het ressort van het
postkantoor Steenwijk naar het ressort van het postkantoor Gorredijk.
Op 31 augustus 1978 is het hulppostkantoor Oosterwolde opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Oosterwolde
Met ingang van 1 september 1978 is te Oosterwolde een bijpostkantoor met bestelling gevestigd.

OOSTERWOLDE (GD)
Plattelandspostagentschap Oosterwolde
Met ingang van 10 juni 1968 is het plattelandspostagentschap Oosterwolde Gld gevestigd.
OOSTERWOLDE (GLD)
KNPL 0213
1968-06-10

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.
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OOSTERZEE (FR)
Hulppostkantoor Oosterzee (1)
Het hulppostkantoor Oosterzee werd opgericht op 1 augustus 1874. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor De Lemmer.
OOSTERZEE
KNHK 2249A
1874-08-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Oosterzee werd op 30 september 1887 opgeheven. Zie tevens Echterbrug.

Hulppostkantoor Oosterzee (2)
Met ingang van 1 juni 1908 is te Oosterzee een hulppostkantoor gevestigd.
OOSTERZEE
KNHK 2249B
1908-06-02

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oosterzee
Mededeelingen No 992S van 4 februari 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Oosterzee wordt met ingang van 16 Februari 1925 vervangen door een station voor den post-,
telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Lemmer uit geschieden.
OOSTERZEE (Fr.)
KNPS 0308
1930-10-22
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Het poststation te Oosterzee is op 31 januari 1966 opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Oosterzee (1)
Op 1 februari 1966 is te Oosterzee een plattelandspostagentschap gevestigd.
LEMMER/OOSTERZEE
RNPL 0021
1966-04-01

Mededelingen No 1 van 8 januari 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 januari 1976 is het plattelandspostagentschap te Oostzee overgebracht van het ressort van het
postkantoor Lemmer naar het ressort van het postkantoor Joure. (De benaming van het
plattelandspostagentschap is foutief opgenomen in de Mededelingen en diende te luiden:
OOSTERZEE)
Op 31 maart 1976 is het plattelandspostagentschap te Oosterzee opgeheven.

Zitting houden te Oosterzee
Mededelingen No 13 van 30 maart 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 april 1976 wordt het plattelandspostagentschap te Oosterzee opgeheven en wordt in de plaats
daarvan ingang van genoemde datum te Oosterzee zitting gehouden.
Met ingang van 30 november 1977 is het zitting houden te Oosterzee beëindigd.

Plattelandspostagentschap Oosterzee (2)
Mededelingen No 3 van 18 januari 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 december 1976 is het zitting houden te Oosterzee beëindigd en in de plaats daarvan is op
genoemde datum het plattelandspostagentschap Oosterzee gevestigd, dat voor de postdienst
ressorteert onder het postkantoor Joure.
OOSTERZEE
KNPL 0214
1976-12-01
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OOSTHUIZEN (NH)
Distributiekantoor Oosthuizen
Te Oosthuizen was vanaf 1812 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Hoorn. Het distributiekantoor te Oosthuizen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oosthuizen
Het hulppostkantoor Oosthuizen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Hoorn.
OOSTHUIZEN
KNHK 2250
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
OOSTHUIZEN
KNHK 2251
1873-01-28

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OOSTHUIZEN / HOORN
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RNHK 0999
1929-04-23

Mededelingen No 33 van 21 augustus 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 17 september 1973 wordt het hulppostkantoor met bestelling te Oosthuizen overgebracht van het
ressort van het postkantoor Hoorn (Nh) naar het ressort van het postkantoor Purmerend.
OOSTHUIZEN
KNHK 2252
1973-08-14

OOSTKAPELLE (ZL)
Bestelhuis Oostkapelle
Te Oostkapelle was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Middelburg. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oostkapelle (1)
Het hulppostkantoor Oostkapelle werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Middelburg.
OOSTKAPELLE
KNHK 2253
1870-10-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 oktober 1926 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oostkapelle opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oostkapelle
Mededeelingen No 10888S van 13 oktober 1926: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Oostkapelle wordt met ingang van 1 November 1926 vervangen door een station voor den post-,
telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Middelburg uit
geschieden.
Het poststation te Oostkapelle is op 31 juli 1944 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oostkapelle (2)
Met ingang van 1 augustus is te Oostkapelle een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Middelburg.
OOSTKAPELLE / MIDDELBURG
RNHK 1000
1944-07-17

OOSTKAPELLE
KNHK 2254
1965-09-01

OOSTKNOLLENDAM (NH)
Hulppostkantoor Oostknollendam
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Mededeelingen No 5593s van 17 augustus 1916: Met ingang van 1 September 1916, wordt te OostKnollendam (N.H.) een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Wormerveer als
hoofdkantoor zal optreden.
Het hulppostkantoor werd gevestigd in de kruidenierswinkel van Klaas Korver, kruidenier. Hij werd
kantoorhouder en brievengaarder (met dank aan de heer Willem van der Velde).
OOST-KNOLLENDAM (N.H.)
KNHK 2255
1916-09-01

Op 15 januari 1929 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oost-Knollendam opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oost-Knollendam
Mededeelingen No 33S van 2 januari 1929: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te OostKnollendam wordt met ingang van 16 Januari 1929 vervangen door een station voor den post-, den
telegraaf- en den telefoondienst. De postbestelling ter plaatse zal van het te vestigen station uit
geschieden.
Het poststation werd gevestigd in de kruidenierswinkel van Klaas Korver, in januari 1926 overgenomen
door Jan Visser. Hij werd stationhouder, tevens brievenbesteller (met dank aan Willem van der Velde).
OOSTKNOLLENDAM
KNPS 0309
1959-07-01

Het poststation te Oostknollendam werd op 1 maart 1982 opgeheven. De postale dienstverlening werd
overgenomen door het Rijdend Postkantoor Purmerend.

OOSTMAHORN (FR)
Bestelhuis Oostmahorn
Te Oostmahorn was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Dokkum. Tevens was vanaf 1852 een wisselplaats ingericht. Het bestelhuis werd
op 15 juni 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Oostmahorn
Het hulppostkantoor Oostmahorn werd op 16 juni 1871 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Dokkum.
OOSTMAHORN
KNHK 2256
1871-06-19

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Mededeelingen No 1730S van 25 februari 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Oostmahorn wordt met ingang van 1 Maart 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraafen telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Anjum uit geschieden.
Het hulppostkantoor te Oostmahorn werd opgeheven op 16 mei 1954.

OOSTRUM (LB)
Hulppostkantoor Oostrum (1)
Mededeelingen No 2710s van 18 juni 1914: Met ingang van 1 Juli 1914 wordt te Oostrum (Lb.) een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Venray als hoofdkantoor zal optreden.
OOSTRUM (LB.)
KNHK 2257
1914-07-01

OOSTRUM / VENRAY
RNHK 1001
1929-05-24
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Op 30 juni 1957 is het hulppostkantoor te Oostrum (Lb.) opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Oostrum
Met ingang van 1 juli 1957 is te Oostrum een poststation gevestigd.

Hulppostkantoor Oostrum
Dienstorder No H.492 van 14 november 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is te rekenen van 1 november 1978 gewijzigd in:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hulppostkantoor
Oostrum
Oostrum Lb
OOSTRUM Lb
KNHK 2258
1978-11-01

OOSTVAART (FL)
Poststation Oostvaart
Het poststation te Oostvaart werd opgeheven op 1 januari 1948.

OOSTVOORNE (ZH)
Bestelhuis Oost-Voorne
Te Oost-Voorne was vanaf 1 januari 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Brielle. Het bestelhuis werd op 31 maart 1873 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oost-Voorne (1)
Het hulppostkantoor Oost-Voorne werd opgericht op 1 april 1873. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Brielle.
OOST-VOORNE
KNHK 2259
1873-04-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Oost-Voorne werd opgeheven op 30 november 1884.

Hulppostkantoor Oostvoorne (2)
Het hulppostkantoor Oostvoorne werd opnieuw opgericht op 1 augustus 1893 en behoorde tot het
ressort van het postkantoor Brielle.
OOSTVOORNE
KNHK 2260
1893-08-01

OOSTVOORNE / BRIELLE
RNHK 1002
1929-04-02

OOSTVOORNE (Z.H.)
KNHK 2261
1938-02-03

Hulppostkantoor Oostvoorne-Het Gors
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Met ingang van 1 juni 1949 is het (tijdelijke) hulppostkantoor Oostvoorne-Het Gors gevestigd behorende
tot het ressort van het postkantoor Brielle.
OOSTVOORNE- HET GORS (Z.H.)
DNHK 0034
1949-05-30

OOSTVOORNE-HET GORS / BRIELLE
RNHK 1003
1950-01-21

OOSTWOLD (GR)
Bestelhuis Oostwold
Te Oostwold (bij Leek) was vanaf 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Groningen. Het bestelhuis werd op 14 augustus 1872 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oostwold (1)
Het hulppostkantoor Oostwold (bij Leek) werd opgericht op 15 augustus 1872. Het hulppostkantoor
behoorde tot het ressort van het postkantoor Groningen.
OOSTWOLD
KNHK 2262
1872-08-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
In november 1901 werd de benaming gewijzigd in OOSTWOLD (WESTERKWARTIER).
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OOSTWOLD (WESTERKW.)
KNHK 2263
1904-10-03

Mededeeling No 5225s van 5 december 1912: Het hulppostkantoor te Oostwold (Westerkwartier)
wordt met ingang van 16 Januari 1913 opgeheven.

Hulppostkantoor Oostwold (2)
Mededeelingen No 411S van 15 januari 1919: Met ingang van 1 Februari 1919 wordt te Oostwold
(Westerkwartier) een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Leek als hoofdkantoor
zal optreden.
OOSTWOLD (WESTERKWARTIER)
KNHK 2264
1919-02-01

Op 30 juni 1925 is het hulppostkantoor te Oostwold opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Oostwold
Mededeelingen No 992S van 4 februari 1925: Het hulppostkantoor te Oostwold (W) wordt met ingang
van 16 Februari 1925 vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling zal van Leek
uit geschieden.
Mededeelingen No 1217S van 11 februari 1925: De vervanging van het hulppostkantoor te Oostwold
(W.) door een station voor den postdienst, (zie Med. VI/1925) wordt tot nader aan te kondigen datum
uitgesteld.
Mededeelingen No 4716S van 13 mei 1925: De vervanging van het hulppostkantoor te Oostwold W.
door een station voor den postdienst zal met ingang van 1 Juli 1925 geschieden.
OOSTWOLD (WESTERKWARTIER)
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Op 30 juni 1968 is het poststation te Oostwold (Westerkwartier) opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Oostwold (Westerkwartier)
Met ingang van 1 juli 1968 is te Oostwold (Westerkwartier) een plattelandspostagentschap gevestigd.
OOSTWOLD (Westerkwartier)
KNPL 0215
1968-07-01

Dienstorder No H.320 van 1 augustus 1978: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 17 juli 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de
daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
plattelandspostagentschap
Oostwold (Westerkwartier)
Oostwold gem. Leek
OOSTWOLD GEM. LEEK
KNPL 0216
1978-07-17

OOSTWOLD c.q. OOSTWOLDE (GR)
Bestelhuis Oostwold
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Te Oostwold (bij Scheemda) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Winschoten. Het bestelhuis werd op 31 december 1853 opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oostwold
Het hulppostkantoor Oostwold (bij Scheemda) werd opgericht op 1 januari 1854. Het hulppostkantoor
behoorde tot het ressort van het postkantoor Winschoten.
OOSTWOLD
KNHK 2265
1854-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
De benaming werd gewijzigd in OOSTWOLDE.
OOSTWOLDE
KNHK 2266
1876-07-21

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming werd gewijzigd in OOSTWOLD (OLDAMBT)
OOSTWOLD (OLDAMBT)
KNHK 2267
1902-08-30
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OOSTWOLD (OLDAMBT)
KNHK 2268
1924-08-13

OOSTW.(OLD.G.MIDW.) / SCHEEMDA
RNHK 1004
1929-04-13

OOSTWOLD (OLDAMBT) / WINSCHOTEN
RNHK 1005
1932-01-11

Dienstorder No H.360 van 29 augustus 1978: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 10 april 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de
daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor
Oostwold (Oldambt)
Oostwold gem. Midwolda
OOSTWOLD GEM. MIDWOLDA
KNHK 2269
1978-03-20
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OOSTWOUD (NH)
Hulppostkantoor Oostwoud (1)
Het hulppostkantoor Oostwoud werd opgericht op 1 juni 1899. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Medemblik.
OOSTWOUD
KNHK 2270
1899-06-01

OOSTWOUD / MEDEMBLIK
RNHK 1006
1929-04-23

Het hulppostkantoor te Oostwoud werd op 15 januari 1937 opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Oostwoud
Met ingang van 16 januari 1937 is te Oostwoud een poststation gevestigd.
Het poststation te Oostwoud is op 15 juni 1947 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oostwoud (2)
Met ingang van 16 juni 1947 is te Oostwoud een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Medemblik.
OOSTWOUD- / MEDEMBLIK
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RNHK 1007
1947-06-13

Het hulppostkantoor te Oostwoud is op 1 november 1952 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Medemblik naar het ressort van het postkantoor Hoorn.
OOSTWOUD (N.H.)
KNHK 2271
1952-10-30

OOSTWOUD / HOORN
RNHK 1008
1952-10-30

OOSTZAAN (NH)
Hulppostkantoor Oostzaan
Het hulppostkantoor Oostzaan werd opgericht op 1 april 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Zaandam.
OOSTZAAN
KNHK 2272
1851-04-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
OOSTZAAN
KNHK 2273
1866-08-08

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Dienstorder No 172 van 28 februari 1923: Verzending correspondentie. Correspondentie voor het
“Tuindorp Oostzaan”, behoort niet te worden gezonden aan het hulppostkantoor te Oostzaan, zooals
ten onrechte herhaaldelijk geschiedt, doch naar het postkantoor te Amsterdam, aangezien de bestelling
in genoemd tuindorp plaats vindt van uit het bijkantoor “Amsterdam Noord”.
OOSTZAAN (N.H.)
KNHK 2274
1926-06-02

OOSTZAAN / ZAANDAM
RNHK 1009
1929-04-23

OOTMARSUM (OV)
Distributiekantoor Ootmarsum
Te Ootmarsum was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Zwolle. Het distributiekantoor te Ootmarsum werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ootmarsum (1)
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Het hulppostkantoor Ootmarsum werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Almelo.
OOTMARSUM
KNHK 2275
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauwgroen en zwart. Lettertype met schreven.
OOTMARSUM
KNHK 2276
1872-08-31

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 30 april 1881 werd het hulppostkantoor te Ootmarsum opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Ootmarsum
Met ingang van 1 mei 1881 is te Ootmarsum een post- en telegraafkantoor gevestigd.
OOTMARSUM
KNPK 0342
1903-03-20

Op 30 september 1927 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ootmarsum opgeheven en
vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Ootmarsum (2)
Mededeelingen No 6937S van 21 september 1927: Met ingang van 1 October 1927 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Ootmarsum vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk zal ressorteeren voor den postdienst onder het hoofdkantoor te Almelo.
OOTMARSUM / ALMELO
RNHK 1010
1929-05-06
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OOY BIJ NIJMEGEN (GD)
Bestelhuis Ooy
Te Ooy (gemeente Ubbergen) was vanaf 1860 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Nijmegen. Na opheffing van het bestelhuis in 1876 werd geen hulppostkantoor
opgericht.

Hulppostkantoor Ooy bij Nijmegen
Dienstorder No H.379 van 6 juli 1967: Wijziging benaming hulppostkantoor Erlecom in Ooy bij
Nijmegen.
De benaming van het hulppostkantoor Erlecom wordt met ingang van 1 augustus 1967 gewijzigd in Ooy
bij Nijmegen.
OOY BIJ NIJMEGEN / NIJMEGEN
RNHK 1011
1967-04-20

Dienstorder No H.320 van 1 augustus 1978: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 1 augustus 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de
daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor
Ooy (bij Nijmegen)
Ooy
OOY
KNHK 2277
1978-03-20
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OPEINDE (FR)
Bestelhuis Opeinde
Te Opeinde was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Dragten (Drachten). Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Rottevalle. Na
opheffing van het bestelhuis in 1871 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Opeinde (1)
Het hulppostkantoor Opeinde werd op 12 mei 1891 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Dragten (zie aldaar). Het hulppostkantoor verving het op 12 mei 1891
opgeheven hulppostkantoor Nijega (zie aldaar).
OPEINDE (FR:)
KNHK 2278
1896-01-02

Naast de afdruk van het kantoornaamstempel NIJEGA in het stempelboek van de hulpkantoren is een
afdruk van het grootrondstempel OPEINDE (FR:) opgenomen alsmede een kantoornaamstempel
OPEINDE (FR:).
OPEINDE
KNHK 2279
1912-04-04

OPEINDE / DRAGTEN
RNHK 1012
1929-05-17
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Met ingang van 1 oktober 1956 is het hulppostkantoor te Opeinde opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Opeinde
Op 1 oktober 1956 is te Opeinde een poststation gevestigd.

Hulppostkantoor Opeinde (2)
Dienstorder No H.360 van 29 augustus 1978: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 1 augustus 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de
daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hulppostkantoor
Opeinde (Fr)
Opeinde
Dienstorder No H.184 van 27 maart 1979: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 20 februari 1979 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de
daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hulppostkantoor
Opeinde
Nijega

OPENDE (GR)
Hulppostkantoor Opende (1)
Het hulppostkantoor Opende werd opgericht op 1 januari 1875. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Groningen.
OPENDE
KNHK 2280
1875-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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OPENDE / LEEK
RNHK 1013
1929-04-13

Het hulppostkantoor te Opende is op 1 mei 1934 overgebracht van het ressort van het op die datum
opgeheven postkantoor Leek naar het ressort van het postkantoor Groningen.
OPENDE / GRONINGEN
RNHK 1014A
1934-01-27

Het hulppostkantoor te Opende is op 31 oktober 1935 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Opende
Op 1 november 1935 is te Opende een poststation gevestigd.
Het poststation te Opende is op 15 oktober 1943 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Opende (2)
Met ingang van 16 oktober 1943 is te Opende een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Groningen.
OPENDE / GRONINGEN
RNHK 1014B
1943-10-15
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Dienstorder No H.320 van 1 augustus 1978: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 17 juli 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de
daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor
Opende (GR)
Opende
OPENDE
KNHK 2280
1978-03-20

OPHEMERT (GD)
Bestelhuis Ophemert
Te Ophemert was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Tiel. Het bestelhuis werd op 30 september 1869 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ophemert (1)
Het hulppostkantoor Ophemert werd op 1 oktober 1869 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Tiel.
OPHEMERT
KNHK 2281
1869-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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OPHEMERT / TIEL
RNHK 1015
1929-05-02

Op 23 mei 1939 is het hulppostkantoor te Ophemert opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Ophemert
Mededeelingen No 24 van 14 juni 1939: Sedert 24 mei 1939 is het hulppostkantoor Ophemert
vervangen door een poststation.
Het poststation te Ophemert is op 31 oktober 1946 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ophemert (2)
Met ingang van 1 november 1946 is te Ophemert een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Tiel.
OPHEMERT- / TIEL
RNHK 1016
1946-11-01

Op 31 maart 1973 is het hulppostkantoor te Ophemert opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Ophemert
Mededelingen No 14 van 10 april 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 april 1973 is het hulppostkantoor met bestelling te Ophemert vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst is blijven ressorteren onder het postkantoor Tiel.
OPHEMERT
KNPL 0217
1973-04-11
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OPHEUSDEN (GD)
Bestelhuis Opheusden
Te Opheusden was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Wageningen. Het bestelhuis werd op 30 juni 1869 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Opheusden
Het hulppostkantoor Opheusden werd opgericht op 1 juli 1869. Het hulppostkantoor behoorde toen tot
het ressort van het postkantoor Wageningen.
OPHEUSDEN
KNHK 2282
1869-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Opheusden behoorde later tot het ressort van het postkantoor Tiel.
OPHEUSDEN

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De afdruk van het stempel van 1904 werd in eerste instantie aangebracht op de bladzijde van het
stempelboek van Steenwijk. Deze afdruk is doorgehaald waarna nogmaals een afdruk werd
aangebracht, nu op de bladzijde van Tiel.
OPHEUSDEN
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OPHEUSDEN (Gld.)
KNHK 2283
1920-02-02

OPHEUSDEN / TIEL
RNHK 1017
1929-05-02

OPIJNEN (GD)
Bestelhuis Opijnen
Te Opijnen was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Bommel (Zaltbommel).

Het bestelhuis te Opijnen werd op 31 december 1871 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Opijnen
Het hulppostkantoor Opijnen werd opgericht op 1 januari 1872. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Bommel (Zaltbommel).
OPIJNEN
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KNHK 2284
1872-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 28 februari 1924 is het hulppostkantoor te Opijnen opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Opijnen
Mededeelingen No 1546S van 13 februari 1924: Met ingang van 1 Maart 1924 wordt het
hulppostkantoor te Opijnen vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling zal van
Waardenburg uit plaats vinden.
OPIJNEN
KNPS 0310
1955-07-24

Op 30 juni 1974 is het
plattelandspostagentschap.

poststation

te

Opijnen

opgeheven

en

vervangen

door

een

Plattelandspostagentschap Opijnen
Mededelingen No 25 van 25 juni 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juli 1974 wordt het poststation te Opijnen vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor
de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Zaltbommel.
OPIJNEN
KNPL 0218
1974-07-05

Mededeling No 8 van 25 februari 1975: kantoren, Vestiging enz.
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Op 1 maart 1975 het plattelandspostagentschap te Opijnen overgebracht van het ressort van het
postkantoor Zaltbommel naar het ressort van het postkantoor Leerdam.
In verband met de bedoelde ressortwijziging vindt gelijktijdige wijziging van de grens tussen de
postdistricten 's-Hertogenbosch en Utrecht plaats.
OPIJNEN
KNPL 0219
1975-03-20

Telegraafkantoor Opijnen
Met ingang van 1 juli 1923 is het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Opijnen opgeheven.

OPLOO (NB)
Bestelhuis Oploo
Te Oploo was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Boxmeer. Na opheffing van het bestelhuis in 1865 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Oploo
Mededeelingen No 6305S van 16 juni 1920: Met ingang van 1 Juli 1920 wordt te Oploo een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Boxmeer als hoofdkantoor zal optreden.
OPLOO (N.B.)
KNHK 2285
1920-07-01

OPLOO / BOXMEER
RNHK 1018
1929-05-24
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Op 31 augustus 1972 is het hulppostkantoor te Oploo opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Oploo
Met ingang van 1 september 1972 is te Oploo een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Boxmeer.
OPLOO
KNPL 0219K
1972-09-01

OPPENHUIZEN (FR)
Hulppostkantoor Oppenhuizen
Het hulppostkantoor Oppenhuizen werd op 20 januari 1877 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Sneek.
OPPENHUIZEN
KNHK 2286
1877-01-20

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 15 maart 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oppenhuizen opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oppenhuizen
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Mededeelingen No 2005S van 4 maart 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Oppenhuizen wordt met ingang van 16 Maart 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraafen telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Sneek uit geschieden.
OPPENHUIZEN (Fr.)
KNPS 0311
1941-06-18

OPPERDOES (NH)
Bestelhuis Opperdoes
Te Opperdoes was vanaf 1 januari 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Medemblik. Het bestelhuis werd op 31 oktober 1887 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Opperdoes
Het hulppostkantoor Opperdoes werd op 3 november 1887 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Medemblik.
OPPERDOES
KNHK 2287
1887-11-03

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OPPERDOES (N.H.)
KNHK 2288
1915-05-12
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OPPERDOES / MEDEMBLIK
RNHK 1019
1929-04-23

OPPERDOES (N.H.)
KNHK 2289
1938-05-13

Het hulppostkantoor te Opperdoes is op 1 november 1952 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Medemblik naar het ressort van het postkantoor Hoorn.
OPPERDOES / HOORN
RNHK 1020
1952-10-30
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Op 1 december 1953 is het hulppostkantoor te Opperdoes (N.H.) opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Opperdoes
Met ingang van 1 december 1953 is te Opperdoes een poststation gevestigd.
Op 30 september 1972 is het poststation te Opperdoes opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Opperdoes
Met ingang van 2 oktober 1972 is te Opperdoes een plattelandspostagentschap gevestigd.
OPPERDOES
KNPL 0220
1972-10-02

ORANJEWOUD (FR)
Hulppostkantoor Oranjewoud
Op .. is te Oranjewoud een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor
Heerenveen.
ORANJEWOUD
KNHK 2290
19..

ORANJEWOUD- / HEERENVEEN
RNHK 1021
1946-10-22
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ORANJEWOUD

Het hulppostkantoor te Oranjewoud werd op 1 november 1970 vervangen door een postagentschap
met de benaming HEERENVEEN-KONINGIN JULIANAWEG.

ORTHEN (NB)
Bestelhuis Orthen
Te Orthen was vanaf 1856 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 Orthen
Het hulppostkantoor Orthen werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor ’s-Hertogenbosch.
ORTHEN
KNHK 2291
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Orthen werd opgeheven op 30 april 1882.

OSPEL (LB)
Hulppostkantoor Ospel (1)
Mededeelingen No 2522s van 29 april 1915: Met ingang van 1 Juni 1915 wordt te Ospel een
hulppostkantoor gevestigd, hetwelk zal ressorteeren onder het postkantoor Weert.
OSPEL (Lb.)
KNHK 2292
1915-06-01
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Op 30 september 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ospel opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Ospel
Mededeelingen No 10084S van 16 september 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Ospel wordt met ingang van 1 October 1925 vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation
met telegrambestelling. De bestelling zal van Nederweert uit geschieden.

Hulppostkantoor Ospel (2)
Met ingang van 1 september 1928 is het poststation te Ospel omgezet in een hulppostkantoor.
Op 30 september 1973 is het hulppostkantoor te Ospel opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Ospel
Mededelingen No 36 van 11 september 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1973 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Ospel vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Weert.
OSPEL
KNPL 0220K
1973-10-01

OSS (NB)
Distributiekantoor Oss
Te Oss was vanaf 1845 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Grave. Het distributiekantoor te Oss werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oss
Het hulppostkantoor Oss werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor ’s-Hertogenbosch.
OSS
KNHK 2293
1850-09-01

Het telegraafkantoor te Oss werd op 15 juli 1867 opgericht.
Op 14 november 1869 is het hulppostkantoor te Oss opgeheven en vervangen door een postkantoor.
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Postkantoor Oss
Met ingang van 15 november 1869 is te Oss een postkantoor gevestigd.

Post- en telegraafkantoor Oss
Met ingang van 1 maart 1870 is te Oss een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het
postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
De benaming OSCH werd vanaf 1 januari 1883 voorgeschreven.
OSCH
KNPK 0343
1892-01-28

De benaming OSS werd vanaf november 1901 weer van kracht.
OSS
KNPK 0344
1902-06-16

OSS
KNPK 0345
1935-01-10
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OSS
KNPK 0346
1968-06-14

OSS

Postagentschappen

OSS

Industrielaan

Dienstorder No H.459 van 4 september 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming Oss-lndustriesingel,
is te rekenen van 1 september 1973 gewijzigd in Oss-Industrielaan.
OSS-INDUSTRIELAAN
DNPA 0908
1973-09-01

OSS

Industriesingel

Met ingang van 1 mei 1963 is het postagentschap Oss-Industriesingel gevestigd.
Dienstorder No H.459 van 4 september 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming Oss-lndustriesingel,
is te rekenen van 1 september 1973 gewijzigd in Oss-Industrielaan.
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OSS

Schaepmanlaan

Met ingang van 19 maart 1969 is het stadspostagentschap Oss-Schaepmanlaan gevestigd.
OSS-SCHAEPMANLAAN
DNPA 0909
1969-03-19

OSS

Sterrebos

Mededelingen No 39 van 2 oktober 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 20 september 1973 is het stadspostagentschap Oss-Sterrebos gevestigd, dat voor de postdienst
ressorteert onder het postkantoor Oss.
OSS-STERREBOS
DNPA 0910
1973-09-20

Mededelingen No 45 van 8 november 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 17 oktober 1977 is het stadspostagentschap Oss-Sterrebos tijdelijk gesloten.
Mededelingen No 2 van 10 januari 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 16 december 1977 is het stadspostagentschap Oss-Sterrebos wederom voor het
publiek opengesteld.

OSS

Zaltbommelseweg

Mededeling No 37 van 16 september 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 30 september 1975 wordt het stadspostagentschap Oss-Zaltbommelseweg gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Oss.
OSS-ZALTBOMMELSEWEG
DNPA 0911
1975-09-30
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OSSENDRECHT (NB)
Bestelhuis Ossendrecht
Te Ossendrecht was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Bergen op Zoom. Het bestelhuis werd op 31 december 1855 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ossendrecht
Het hulppostkantoor Ossendrecht werd opgericht op 1 januari 1856. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Bergen op Zoom.
OSSENDRECHT
KNHK 2294
1856-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OSSENDRECHT
KNHK 2295
1895-02-23

OSSENDRECHT / BERGEN OP ZOOM
RNHK 1022
1929-05-23
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OSSENDRECHT (N.B.)
KNHK 2296
1929-06-24

OSSENDRECHT
KNHK 2297
1967-08-03

OSSENISSE (ZL)
Bestelhuis Ossenisse
Te Ossenisse was vanaf 1 januari 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Hulst. Na opheffing van het bestelhuis in 1882 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Poststation Ossenisse
Met ingang van 15 juni 1941 is te Ossenisse een poststation gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Hulst.
OSSENISSE (Zl.)
KNPS 0312
1941-06-14
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Op .. is het poststation te Ossenisse opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ossenisse
Met ingang van .. is te Ossenisse een hulppostkantoor gevestigd.
Op 31 maart 1975 is het hulppostkantoor te Ossenisse opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Ossenisse
Mededeling No 15 van 15 april 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 april 1975 is het hulppostkantoor zonder bestelling te Ossenisse vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Hulst (Zld).
OSSENISSE
KNPL 0221
1975-04-21

Het plattelandspostagentschap te Ossenisse is op 2 april 1979 opgeheven.

OSSENZIJL (OV)
Poststation Ossenzijl
Met ingang van .. 1948 is te Ossenzijl een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Steenwijk.
OSSENZIJL (Ov.)
KNPS 0313
1948-12-01
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Op 31 juli 1969 is het poststation te
plattelandspostagentschap.

Ossenzijl opgeheven en vervangen door

een

Plattelandspostagentschap Ossenzijl
Met ingang van 1 augustus 1969 is te Ossenzijl een plattelandspostagentschap gevestigd behorende
tot het ressort van het postkantoor Steenwijk.
OSSENZIJL
KNPL 0222
1969-08-01
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