OTERDUM (GR)
Bestelhuis Oterdum
Te Oterdum was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Delfzijl. Het bestelhuis werd op 31 juli 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oterdum
Het hulppostkantoor Oterdum werd opgericht op 1 augustus 1869. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Delfzijl.
OTERDUM
KNHK 2298
1870-03-07 *)

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Gebruiksperiode van 7 maart 1870 tot 1876.
*)
In het stempelboek van het Museum voor Communicatie is dit stempel afgedrukt. Daarbij de aantekening: (Nieuw) 1 Aug.69 7 Maart 1870 De toezending schijnt verzuimd bij gemis van opgave. In het
boek van Blom (Documentatie Postinrichtingen) is de oprichtingsdatum van 1 maart 1870 vermeld.
Het hulppostkantoor te Oterdum werd in 1876 opgeheven.

OTERLEEK (NH)
Bestelhuis Oterleek
Te Oterleek was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Alkmaar. Het bestelhuis werd op 7 oktober 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oterleek
Het hulppostkantoor Oterleek werd op 8 oktober 1871 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Alkmaar.
OTERLEEK
KNHK 2299
1871-10-08

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Mededeelingen No 9398S van 28 augustus 1923: Met ingang van 1 October 1923 wordt het
hulppostkantoor te Oterleek opgeheven. De brief- en pakketpostbestelling zal van Stompetoren uit plaats
vinden.

Poststation Oterleek
Met ingang van 1 oktober 1923 is te Oterleek een poststation gevestigd.
OTERLEEK

OTHENE (ZL)
Gegevens ontbreken.

OTTERLO (GD)
Bestelhuis Otterlo
Te Otterlo (gemeente Ede) was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Wageningen. Na opheffing van het bestelhuis in 1877 werd geen hulppostkantoor
opgericht.

Poststation Otterlo
Met ingang van 1 juli 1941 is te Otterlo een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Ede (Gelderland).
OTTERLO (Gld.)
KNPS 0314
1941-06-30

OTTERLO (Gld.)
KNPS 0315
1946-04-06

OTTERSUM (LB)
Bestelhuis Ottersum
Te Ottersum was vanaf 1 januari 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Nijmegen. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ottersum (1)
Het hulppostkantoor Ottersum werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Nijmegen.
OTTERSUM
KNHK 2300A
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Ottersum werd opgeheven in 1880.

Hulppostkantoor Ottersum (2)

Het hulppostkantoor Ottersum werd opnieuw opgericht op 1 oktober 1904 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Gennep.
OTTERSUM
KNHK 2300B
1904-10-01

Op 31 mei 1925 is het hulppostkantoor te Ottersum opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Ottersum
Mededeelingen No 5276S van 27 mei 1925: Het hulppostkantoor te Ottersum wordt met ingang van 1
Juni 1925 vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling blijft van Gennep uit
geschieden.
OTTERSUM

Hulppostkantoor Ottersum (3)
OTTERSUM (Lb.)
KNHK 2301
1945-11-09

Op 14 oktober 1973 is het hulppostkantoor te Ottersum opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Ottersum

Mededelingen No 40 van 9 oktober 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 15 oktober 1973 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling Ottersum vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Gennep.
OTTERSUM
KNPL 0223
1973-10-15

Met ingang van 1 september 1976 is het plattelandspostagentschap te Ottersum overgebracht van het
verzorgingsgebied van het postdistrict Maastricht naar het postdistrict Arnhem.

OUD WULVEN (UT)
Bestelhuis Oud Wulven
Te Oud Wulven (gemeente Houten) was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Utrecht. Na opheffing van het bestelhuis in 1862 werd geen hulppostkantoor
opgericht.

OUD-ALBLAS (ZH)
Bestelhuis Oud-Alblas
Te Oud-Alblas was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Dordrecht. Het bestelhuis werd op 31 december 1858 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oud-Alblas
Het hulppostkantoor Oud-Alblas werd opgericht op 1 januari 1859. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Dordrecht.
OUD-ALBLAS
KNHK 2302
1859-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
OUD-ALBLAS
KNHK 2303
1911-01-25

Op 28 februari 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oud-Alblas opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oud-Alblas
Mededeelingen No 2005S van 4 maart 1925: Met ingang van 2 Maart 1925 is het hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Oud-Alblas vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met
telegrambestelling. De postbestelling gaat van Papendrecht uit.
OUD-ALBLAS (Z.H.)
KNPS 0316
1941-06-12

Het poststation te Oud-Alblas is op 31 mei 1955 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oud-Alblas
Met ingang van 1 juni 1955 is te Oud-Alblas een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Rotterdam.
OUD-ALBLAS / ROTTERDAM
RNHK 1023
1955-05-28

Op 30 november 1973 is het hulppostkantoor te Oud-Alblas opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Oud-Alblas
Mededelingen No 49 van 11 december 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 10 december 1973 is het hulppostkantoor zonder bestelling Oud Alblas vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Alblasserdam.
OUD ALBLAS
KNPL 0224
1973-12-13

Op 20 februari 1977 is het plattelandspostagentschap te Oud-Alblas opgeheven.

Zitting houden te Oud-Alblas
Mededelingen No 10 van 8 maart 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 21 februari 1977 is het plattelandspostagentschap te Oud Alblas opgeheven en daarvoor in de plaats
wordt t.r.v. genoemde datum te Oud Alblas zitting gehouden.

OUD-BEIJERLAND (ZH)
Postkantoor Oud-Beijerland
Op 1 juli 1831 werd het postkantoor te Oud-Beijerland gevestigd.
OUD-BEIJERLAND
KNPK 0347
1875-11-06

Telegraafkantoor Oud-Beijerland
Op 1 september 1884 werd het telegraafkantoor van de Rotterdamsche Telegraaf Maatschappij
overgenomen door de Rijkstelegraaf.

Post- en telegraafkantoor Oud-Beijerland
Met ingang van 16 september 1897 is te Oud-Beijerland een post- en telegraafkantoor gevestigd door
vereniging van het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.

OUD-BEIJERLAND

OUD-GASTEL (NB)
Bestelhuis Oud-Gastel
Te Oud-Gastel was vanaf 1 januari 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Roosendaal. Het bestelhuis werd op 31 december 1855 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oud-Gastel (1)
Het hulppostkantoor Oud-Gastel werd opgericht op 1 januari 1856. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Roosendaal (Rozendaal).
OUD-GASTEL
KNHK 2305
1856-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in groen, rood en zwart. Lettertype met schreven.
OUD-GASTEL
KNHK 2306
1874-08-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 1 december 1877 werd te Oud-Gastel een telegraafkantoor opgericht.
Het hulppostkantoor te Oud-Gastel is op 31 mei 1905 opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Oud-Gastel
Dienstorder No 139 van 13 april 1905: Met ingang van 1 Juni 1905 wordt het hulppostkantoor te OudGastel opgeheven. In vereeniging met het ter plaatse bestaande telegraafkantoor wordt aldaar, met ingang
van denzelfden datum, een postkantoor gevestigd.
OUD-GASTEL
KNPK 0348
1912-09-02

Op 31 oktober 1931 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oud-Gastel opgeheven en vervangen
door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Oud-Gastel (2)
Mededeelingen No 11762S van 28 oktober 1931: Met ingang van 1 November 1931 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Oudgastel vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk voor de drie diensten onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Roosendaal zal
ressorteeren.
OUD-GASTEL / ROOSENDAAL
RNHK 1024
1931-11-02

OUD-LOOSDRECHT (UT)
Bestelhuis Oud-Loosdrecht
Te Oud-Loosdrecht was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Loenen. Het bestelhuis werd op 31 augustus 1853 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor te Loosdrecht (zie aldaar).

Poststation Oud-Loosdrecht
Mededeelingen No 921S van 22 januari 1930: Met ingang van 16 Januari j.l. is te Oud-Loosdrecht een
station voor den postdienst gevestigd, in verbinding staande met het hulppostkantoor te Loos-drecht, van
welk hulppostkantoor uit de bestelling ter plaatse blijft geschieden.
Op .. is het poststation te Oud-Loosdrecht opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oud-Loosdrecht
Met ingang van .. is te Oud-Loosdrecht een hulppostkantoor gevestigd.
OUD-LOOSDRECHT (Ut.)
KNHK 2307
1950-03-23

De benaming van het hulppostkantoor Oud Loosdrecht is op 1 mei 1973 gewijzigd in Loosdrecht-Oud
Loosdrechtsedijk.

OUD-MAARSEVEEN (UT)
Bestelhuis Oud-Maarseveen
Te Oud-Maarseveen was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Utrecht. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

OUD-SCHOONEBEEK (DR)
Bestelhuis Schoonebeek
Te Schoonebeek was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Coevorden. Na opheffing van het bestelhuis in 1861 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Oud-Schoonebeek (1)
Het hulppostkantoor Oud-Schoonebeek werd opgericht op 1 maart 1871. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Coevorden.
OUD-SCHOONEBEEK
KNHK 2308

1871-03-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OUD-SCHOONEBEEK (Dr.)
KNHK 2309
1921-11-18

OUD-SCHOONEBEEK / COEVORDEN
RNHK 1025
1929-05-06

Het hulppostkantoor te Oud-Schoonebeek is op .. 1934 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Oud-Schoonebeek
Met ingang van .. 1934 is te Oud-Schoonebeek een poststation gevestigd behorende bij het ressort van het
postkantoor ..
Op 31 mei 1947 is het poststation te Oud-Schoonebeek opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oud-Schoonebeek (2)
Met ingang van 1 juni 1947 is te Oud-Schoonebeek een hulppostkantoor gevestigd behorende bij het ressort
van het postkantoor Coevorden.
OUD-SCHOONEBEEK- / COEVORDEN
RNHK 1026
1947-05-27

Dienstorder No H.562 van 9 juli 1952: De benaming van de postinrichting te Oud-Schoonebeek wordt
gewijzigd in Schoonebeek. Zie aldaar.

OUD-VOSSEMEER (ZL)
Bestelhuis Oud-Vosmeer
Te Oud-Vosmeer was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Tholen. Het bestelhuis werd op 31 december 1855 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oud-Vossemeer
Het hulppostkantoor Oud-Vossemeer werd opgericht op 1 januari 1856. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Tholen.
OUD-VOSSEMEER
KNHK 2310
1856-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
OUD-VOSSEMEER
KNHK 2311
1879-09-22

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Oud-Vossemeer is op 30 april 1924 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Oud-Vossemeer
Met ingang van 1 mei 1924 is te Oud-Vossemeer een poststation gevestigd.
Het poststation te Oud-Vossemeer is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oud-Vossemeer
Met ingang van .. is te Oud-Vossemeer een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Tholen.
OUD-VOSSEMEER / THOLEN
RNHK 1027
1929-05-23

OUD-VOSSEMEER (Zl.)
KNHK 2312
1932-06-15

Het hulppostkantoor te Oud-Vossemeer is op 1 februari 1965 overgebracht van het ressort van het op die
datum opgeheven postkantoor Tholen naar het ressort van het postkantoor Bergen op Zoom.
OUD VOSSEMEER / BERGEN OP ZOOM
RNHK 1028
1965-01-29

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Oud-Vossemeer
Het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Oud-Vossemeer werd opgeheven met ingang van 1 mei 1924.

OUD-VROENHOVEN (LB)
Hulppostkantoor Oud-Vroenhoven (1)
Mededeelingen No 2146s van 14 mei 1914: Met ingang van 1 Juni 1914 wordt een hulppostkantoor
gevestigd te Oud-Vroenhoven, waarvoor het postkantoor Maastricht als hoofdkantoor zal optreden.
OUD-VROENHOVEN
KNHK 2313
1914-06-01

Op 15 december 1927 is het hulppostkantoor te Oud-Vroenhoven opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Oud-Vroenhoven
Mededeelingen No 7706S van 19 oktober 1927: Het hulppostkantoor te Oud-Vroenhoven wordt met
ingang van 16 December 1927 vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling zal van
het postkantoor te Maastricht uit geschieden.

Hulppostkantoor Oud-Vroenhoven (2)
Met ingang van 16 januari 1928 is het poststation te Oud-Vroenhoven opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

OUD-VROENHOVEN (Lb.)
KNHK 2313K
1950-10-13

Op 31 oktober 1973 is het hulppostkantoor te Oud-Vroenhoven opgeheven en vervangen door een
stadspostagentschap te Maastricht (zie aldaar).

OUD-WOLVEN (UT)
Bestelhuis Oud-Wolven
Te Oud-Wolven was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Utrecht. Het bestelhuis werd in 1862 opgeheven en niet vervangen door een hulppostkantoor.

OUDADE (ZH)
Hulppostkantoor Oudade
Het hulppostkantoor Oudade werd op 16 oktober 1888 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Leiden.
OUDADE
KNHK 2314

1888-10-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Oudade werd opgeheven op 15 februari 1899. De postale dienstverlening werd
overgenomen door het op 16 februari 1899 opgerichte hulppostkantoor te Rijpwetering (zie aldaar).

OUDDORP (ZH)
Distributiekantoor Oudorp
Te Oudorp was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Dirksland.

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

Hulppostkantoor Ouddorp
Het hulppostkantoor Ouddorp werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Dirksland.
OUDDORP
KNHK 2315
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
OUDDORP
KNHK 2316
1877-02-09

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OUDDORP / MIDDELHARNIS
RNHK 1029

1929-03-27

OUDE NIEDORP (NH)
Bestelhuis Oude Niedorp
Te Oude Niedorp was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Alkmaar. Het bestelhuis werd op 30 juni 1866 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oude Niedorp (1)
Het hulppostkantoor Oude Niedorp werd opgericht op 1 juli 1866. Het hulppostkantoor behoorde toen tot
het ressort van het postkantoor Alkmaar.
OUDE-NIEDORP
KNHK 2317
1866-07-01

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Oude Niedorp behoorde vanaf 15 april 1880 tot het ressort van het postkantoor
Winkel.
OUDE NIEDORP
KNHK 2318
1895-03-19

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OUDE NIEDORP / ALKMAAR
RNHK 1030
1943-08-27

Op 31 januari 1960 is het hulppostkantoor te Oude Niedorp opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Oude Niedorp
Met ingang van 1 februari 1960 is te Oude Niedorp een poststation gevestigd.
Het poststation te Oude Niedorp is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oude Niedorp (2)
Met ingang van .. is te Oude Niedorp een hulppostkantoor gevestigd.
Het hulppostkantoor te Oude Niedorp is met ingang van 1 januari 1973 overgebracht van het ressort van
het postkantoor Alkmaar naar het ressort van het postkantoor Heerhugowaard.
OUDE NIEDORP
KNHK 2319
1973-01-16

Met ingang van 25 april 1962 is het postagentschap Alkmaar-Oudeniedorp-Zwarteweg gevestigd.
Plattelands postagentschap.
Dienstorder No H.487 van 14 september 1971: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het plattelandspostagentschap, dat thans wordt aangeduid met de benaming 'Oude
Niedorp-Zwarteweg', wordt m.i.v. 13 september 1971 gewijzigd in' 't Veld'.

OUDE PEKELA (GR)
Hulppostkantoor Oude Pekela (1)

Het hulppostkantoor Oude Pekela werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Winschoten.
OUDE PEKEL-A
KNHK 2320
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
OUDE PEKELA
KNHK 2321
1866-08-08

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in blauw, rood en zwart.
Op 1 augustus 1867 werd te Oude Pekela een telegraafkantoor opgericht.

Hulppost- en telegraafkantoor Oude Pekela
Met ingang van 1 augustus 1867 is te Oude Pekela een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd.
OUDE-PEKEL-A
KNHK 2322
1867?

Het hulppost- en telegraafkantoor te Oude Pekela is op 28 februari 1878 opgeheven en vervangen door een
post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Oude Pekela (1)
Met ingang van 1 maart 1878 is te Oude Pekela een post- en telegraafkantoor gevestigd.
OUDE PEKELA
KNPK 0349
1903-03-19

Het post- en telegraafkantoor te Oude Pekela is op 15 december 1933 opgeheven en vervangen door een
hulppost- en telegraafkantoor.

Hulppostkantoor Oude Pekela (2)
Met ingang van 16 december 1933 is te Oude Pekela een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd behorende
tot het ressort van het postkantoor Winschoten.
OUDE-PEKELA / WINSCHOTEN
DNHK 1031
1933-12-15

Mededeelingen No XLV van 1940: Met ingang van 1 November 1940 worden de hulppostkantoren te
Bennekom, Delden, Heerde, Landsmeer, Meerssen, Oude Pekela, Rhenen, IJsselmonde en Zoetermeer
vervangen door ongeclassificeerde hulppostkantoren.

Postkantoor Oude Pekela (2)
Op 30 september 1977 is het postkantoor te Oude Pekela opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oude Pekela (3)
Mededelingen No 38 van 20 september 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1977:
a. wordt de bedrijfsvorm van de postinrichting te Oude Pekela gewijzigd van hoofdkantoor in hulppostkantoor
met bestelling;

b. komen de hulppostkantoren te Alteveer (GR), Nieuwe Pekela en Oude Pekela alsmede het plattelandspostagentschap Nieuwe Pekela-Tilstraat H onder het hoofdkantoor Veendam te ressorteren.
OUDE PEKELA
KNHK 2323
1977-08-23

OUDE WETERING (ZH)
Distributiekantoor Oude en Nieuwe Wetering
Te Oude Wetering was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Alphen (aan den Rijn). Het distributiekantoor te Oude Wetering werd op 31 augustus 1850
opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oude Wetering
Het hulppostkantoor Oude Wetering werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Alphen (aan den Rijn).
OUDE WETERING
KNHK 2324
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
OUDE-WETERING
KNHK 2325
1876-03-03

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OUDEWETERING (Z.H.)
KNHK 2326
1924-08-13

OUDEWETERING / ROELOFARENDSVEEN
RNHK 1032
1929-07-15

Het hulppostkantoor te Oude Wetering is op 1 november 1930 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Roelofarendsveen naar het ressort van het postkantoor Leiden.
OUDE WETERING / LEIDEN
RNHK 1033
1930-11-07

Op 14 december 1937 is het hulppostkantoor te Oude Wetering opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Oude Wetering
Met ingang van 15 december 1937 is te Oude Wetering een poststation gevestigd.
Het poststation te Oude Wetering is op .. 1945 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oude Wetering (2)

Met ingang van .. 1945 is te Oude Wetering een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Leiden.
OUDEWETERING / LEIDEN
RNHK 1034
1945-07-19

Het hulppostkantoor te Oude Wetering werd op 15 januari 1967 opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Oude Wetering
Mededelingen No 12 van 23 maart 1967: Kantoren. Vestiging enz.
Op 16 januari 1967 is te Oudewetering een plattelands post-, telegraaf- en telefoonagentschap gevestigd,
dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Leiden.
LEIDEN/OUDE WETERING
RNPL 0022
1967-03-17

Hulppostkantoor Oude Wetering (3)
Dienstorder No H.368 van 5 september 1978: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 3 juli 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de daarachter
vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hulppostkantoor
Oudewetering
Oude Wetering
OUDE WETERING
KNHK 2327
1978-03-20

OUDE-TONGE (ZH)
Distributiekantoor Oudetonge
Te Oudetonge was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Dirksland.

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

Hulppostkantoor Oude-Tonge
Het hulppostkantoor Oude-Tonge werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Dirksland.
OUDE-TONGE
KNHK 2328
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
OUDE-TONGE
KNHK 2329
1876-01-28

Op 31 juli 1913 is het hulppostkantoor te Oude-Tonge opgeheven en vervangen door een post-, telegraafen telefoonkantoor.

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Oude Tonge
Mededeelingen No 3141s van 24 juli 1913: Met ingang van 1 Augustus 1913 wordt het hulppostkantoor
te Oude Tonge opgeheven en aldaar, in vereeniging met het ter plaatse bestaande telegraaf- en

telefoonkantoor, een postkantoor gevestigd. Dit postkantoor zal, in plaats van dat te Middelharnis, als
hoofdkantoor voor de hulppostkantoren den Bommel en Ooltgensplaat optreden.
OUDE TONGE
KNPK 0350
1913-08-01

Op 15 december 1928 is het post- en telegraafkantoor te Oude-Tonge opgeheven en vervangen door een
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Oude-Tonge
Mededeelingen No 11792S van 12 december 1928: Het post- en telegraafkantoor te Oude-Tonge wordt
met ingang van 17 December 1928 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk
evenals de hulpkantoren te den Bommel en Ooltgensplaat en het poststation te Achthuizen voor den
postdienst zal ressorteeren onder het post- en telegraafkantoor te Middelharnis.
OUDE TONGE / MIDDELHARNIS
RNHK 1035A
1929-11-04

OUDE TONGE / MIDDELHARNIS
RNHK 1035B
1948-06-05

OUDE TONGE / MIDDELHARNIS
RNHK 1036
1957-06-06

OUDEBILDTZIJL (FR)
Hulppostkantoor Oudebildtzijl
Het hulppostkantoor Oudebildtzijl werd opgericht op 1 oktober 1905. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Leeuwarden.
OUDEBILDTZIJL
KNHK 2330
1905-10-01

Op 15 januari 1929 is het hulppostkantoor te Oudebildtzijl opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Oudebildtzijl
Mededeelingen No 234S van 9 januari 1929: Het hulppostkantoor te Oudebildtzijl wordt met ingang van
16 Januari 1929 vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling ter plaatse zal van het
station uit geschieden.
OUDEBILDTZIJL

Op 25 juli 1971 is het poststation te Oudebildtzijl opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Oudebildtzijl
Mededelingen No 31 van 3 augustus 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 26 juli 1971 is het hulppostkantoor met bestelling te Oudebildtzijl vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het districtspostkantoor Leeuwarden.
OUDEBILDTZIJL
KNPL 0225
1971-08-11

Dienstorder No H.155 van 13 maart 1979: Wijziging schrijfwijze benaming postinrichting.
Op 20 februari 1979 is de schrijfwijze van de benaming van het plattelandspostagentschap te Oude Bildtzijl
gewijzigd van Oudebildtzijl in Oude Bildtzijl.

OUDE BILDTZIJL
KNPL 0226
1979-02-20

OUDEGA (FR)
Bestelhuis Oudega
Te Oudega (gemeente Smallingerland) was vanaf 1 januari 1857 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Dragten (Drachten). Na opheffing van het bestelhuis in 1874 werd geen
hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Oudega (Smallingerland)
Mededeelingen No 4142s van 1 september 1910: Met ingang van 1 September 1910 wordt een
hulppostkantoor gevestigd te Oudega (Small.) waarvoor het postkantoor te Dragten zal optreden als
hoofdkantoor.
OUDEGA (SMALL.)
KNHK 2331
1910-09-01

Op 31 augustus 1930 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oudega (Small.) opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oudega (Smallingerland)
Mededeelingen No 9486S van 13 augustus 1930: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oudega
(Small.) wordt met ingang van 1 September 1930 vervangen door een poststation, een telegraafstation en
telefoonstation. Het station zal voor den postdienst rechtstreeks ressorteeren onder het hoofdkantoor te
Dragten, zulks met behoud van de bestaande postverbindingen.
OUDEGA (GEM. SMALLINGERLAND)
KNPS 0317
1973-06-26

OUDEGA (FR)
Bestelhuis Oudega
Te Oudega was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Bolsward. Het bestelhuis werd op 31 januari 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudega (1)
Het hulppostkantoor Oudega werd op 1 februari 1869 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Bolsward.
OUDEGA
KNHK 2332A
1869-02-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Oudega werd op 31 oktober 1881 opgeheven.

Hulppostkantoor Oudega (2)
Het hulppostkantoor Oudega werd opnieuw opgericht op 8 november 1885 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Bolsward.
OUDEGA
KNHK 2332B
1885-11-08

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Balk
OUDEGA (WIJMBR.)

KNHK 2333
1908-03-21

OUDEGA (WIJMBR.) / SNEEK
RNHK 1037
1929-05-17

OUDEGA (WIJMBR.)

Op 31 augustus 1963 is het hulppostkantoor te Oudega Wijmbritseradeel opgeheven en vervangen door
een poststation.

Poststation Oudega Wijmbritseradeel
Met ingang van 1 september 1963 is te Oudega Wijmbritseradeel een poststation gevestigd.

Hulppostkantoor Oudega Wijmbritseradeel (3)
Op 31 augustus 1971 is het hulppostkantoor te Oudega Wijmbritseradeel opgeheven en vervangen door
een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Oudega Wijmbritseradeel
Mededelingen No 35 van 31 augustus 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1971 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling Oudega (gem. Wijmbritseradeel)
vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor
Sneek.

OUDEGA (GEM. WYMBRITSERADEEL)
KNPL 0227
1971-09-01

OUDEGA (GEM. WYMBRITSERADEEL)
KNPL 0228
1973-06-26

OUDEGA-NIJEGA (FR)
Hulppostkantoor Oudega-Nijega (H.O.N.) (1)
Met ingang van 1 april 1908 is te Oudega-Nijega (H.O.N.) een hulppostkantoor gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Balk.
OUDEGA-NIJEGA (H.O.N.)
KNHK 2334
1908-04-01

OUDEGA-NEIJEGA (H.O.N.) / BALK

1929-07-15

Foutieve spelling, stempel direct geretourneerd.
OUDEGA-NIJEGA (H.O.N.) / BALK
RNHK 1038
1929-07-25

Op 31 oktober 1929 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oudega-Nijega opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oudega-Nijega
Mededeelingen No 10866S van 9 oktober 1929: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te OudegaNijega wordt met ingang van 16 October 1929 vervangen door een station voor de drie diensten. De
postbestelling ter plaatse zal van Balk uit geschieden.
Mededeelingen No 11151S van 16 oktober 1929: De in Med. XLI/1929 aangekondigde dienstomzetting
te Oudega-Nijega gaat niet in op 16 October, doch op 1 November a.s. in.
De afkorting H.O.N. stond voor de plaatsen: Hemelumer, Oldeferd en Nijega. Hemelumer werd ook wel
afgekort tot Hem en Oldeferd werd ook wel geschreven als Oldephaert. Zij vormden samen de Gemeente
H.O.N.

Hulppostkantoor Oudega-Nijega (H.O.N.) (2)
OUDEGA-NIJEGA (H.O.N.)
KNHK 2335
1952-09-15

Dienstorder No H.651 van 17 oktober 1957: Naamswijziging gemeente HemeIumer OIdephaert en
NoordwoIde.
1. De naam van de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde is gewijzigd in "Hemelumer
Oldeferd".
2. De toevoeging "H.O.N." c.q. "H.O." achter Oudega-Nijega dient in den vervolge achterwege te blijven;
de naam van het telegraaf- en telefoonstation Nijega Gem. Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
wordt gewijzigd in Nijega Gem. Hemelumer Oldeferd.
3. Verzocht wordt de op de kantoren hangende postkaarten voor zover nodig dienovereenkomstig te
wijzigen.
OUDEGA-NIJEGA
KNHK 2336
1958-01-28

Dienstorder No H.368 van 29 juni 1967: Wijziging benaming hulppostkantoor Oudega Nijega in
EIahuizen-Oudega.
De benaming van het hulppostkantoor Oudega-Nijega wordt met ingang van 1 juli 1967 gewijzigd in
Elahuizen-Oudega.
Dienstorder No H.527 van 9 oktober 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het hierna vermelde plattelandspostagentschap wordt met ingang van 15 oktober a.s.
gewijzigd in de daarachter vermelde benaming:
Oude benaming
Nieuwe benaming
Elahuizen-Oudega
Oudega (Hemelumer Oldeferd)
OUDEGA (GEM. HEUMELUMER OLDEFERD)
KNPL 0229
1973-10-15

Mededelingen No 1 van 7 januari 1975: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 februari 1975 wordt het plattelandspostagentschap te Oudega (H.O.) overgebracht van het ressort
van het postkantoor Sneek naar het ressort van het postkantoor Joure.

OUDEHASKE (FR)
Hulppostkantoor Oudehaske (1)
Het hulppostkantoor Oudehaske werd opgericht op 1 april 1906. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Heerenveen.
OUDEHASKE
KNHK 2337
1906-04-01

Op 20 december 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oudehaske opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oudehaske
Mededeelingen No 14310S van 16 december 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Oudehaske wordt met ingang van 21 December 1925 vervangen door een post-, telegraaf- en
telefoonstation met telegrambestelling.
OUDEHASKE

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

Hulppostkantoor Oudehaske (2)
Met ingang van .. is te Oudehaske een hulppostkantoor gevestigd.
Op 31 mei 1973 is het hulppostkantoor te Oudehaske opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Oudehaske
Mededelingen No 21 van 29 mei 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juni 1973 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling Oudehaske vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Heerenveen.
Op 31 augustus 1978 is het plattelandspostagentschap te Oudehaske opgeheven.

Zitting houden te Oudehaske
Mededelingen No 36 van 5 september 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 1 september 1978 is het plattelandspostagentschap te Oudehaske opgeheven en wordt
daarvoor in de plaats van af genoemde datum te Oudehaske zitting gehouden.

OUDELANDE (ZL)
Bestelhuis Oudelande
Te Oudelande was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Goes. Het bestelhuis werd op 30 november 1877 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudelande (1)
Het hulppostkantoor Oudelande werd op 1 december 1877 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Goes.
OUDELANDE
KNHK 2338
1877-12-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Op 15 januari 1939 is het hulppostkantoor Oudelande opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Oudelande
Met ingang van 16 januari 1939 is te Oudelande een poststation gevestigd.
Het poststation te Oudelande is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudelande (2)
Met ingang van .. is te Oudelande een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Goes.
OUDELANDE- / GOES
RNHK 1039
19..

Op 15 maart 1958 is het hulppostkantoor te Oudelande opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Oudelande
Met ingang van 17 maart 1958 is te Oudelande een poststation gevestigd.

OUDEMIRDUM (FR)
Hulppostkantoor Oudemirdum (1)
Het hulppostkantoor Oudemirdum werd opgericht op 1 september 1878. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Balk.
OUDEMIRDUM
KNHK 2339
1878-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OUDEMIRDUM (Fr.)

KNHK 2340
1916-05-25

OUDEMIRDUM / BALK
RNHK 1040
1929-07-15

Het hulppostkantoor te Oudemirdum is op 1 juni 1930 overgebracht van het ressort van het op die datum
opgeheven postkantoor Balk naar het ressort van het postkantoor Sneek.
OUDEMIRDUM / SNEEK
RNHK 1041
1930-07-04

Op 31 augustus 1932 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oudemirdum opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oudemirdum
Mededeelingen No 9875S van 30 augustus 1932: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Oudemirdum wordt met ingang van 1 September 1932 vervangen door een poststation, een
telegraafstation met bestelling en een telefoonstation. De postbestelling zal van het station ter plaatse uit
geschieden.
Het poststation te Oudemirdum is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudemirdum (2)
Met ingang van .. is te Oudemirdum een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Sneek.
Mededelingen No 1 van 7 januari 1975: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 februari 1975 wordt het hulppostkantoor met bestelling te Oudemirdum overgebracht van het ressort
van het postkantoor Sneek naar het ressort van het postkantoor Joure.
Op 26 januari 1975 is het hulppostkantoor te Oudemirdum opgeheven.

Zitting houden te Oudemirdum
Mededeling No 4 van 28 januari 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 27 januari 1975 is het hulppostkantoor met bestelling te Oudemirdum opgeheven en in de plaats
daarvan wordt dagelijks van 09.30-12.00 uur zitting gehouden.
OUDEMIRDUM
KNZH 0020
1975-01-27

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Oudemirdum
Het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Oudemirdum werd in mei 1916 opgericht.
Met ingang van 15 januari 1923 is het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Oudemirdum opgeheven.

OUDEMOLEN (NB)
Bestelhuis Oudemolen
Te Oudemolen was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Willemstad. Het bestelhuis werd op 30 september 1872 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudemolen (1)
Het hulppostkantoor Oudemolen werd op 1 oktober 1872 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Willemstad.
OUDEMOLEN
KNHK 2342
1872-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OUDEMOLEN (N.B.)
KNHK 2343
1919-07-02

OUDEMOLEN / ROOSENDAAL
RNHK 1042
1929-04-02

Het hulppostkantoor te Oudemolen werd op 31 december 1961 opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Oudemolen
Met ingang van 1 januari 1962 is te Oudemolen een poststation gevestigd.

Hulppostkantoor Oudemolen (2)
Mededelingen No 23 van 8 juni 1971: Kantoren, Vestiging enz.

Te rekenen van 26 mei 1971 zijn het hulppostkantoor te Oudemolen en het plattelandspostagentschap te
Heijningen opgeheven.
Vanaf genoemde datum vindt de postale dienstverlening te Heijningen, Noordhoek en Oudemolen plaats
door middel van een mobiel postkantoor, dat wordt aangeduid met de benaming MOBIEL POSTKANTOOR
A. Het mobiele postkantoor ressorteert voor de postdienst onder het postkantoor Roosendaal.

OUDENBOSCH (NB)
Distributiekantoor Oudenbosch
Te Oudenbosch was vanaf 1814 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Bergen op Zoom. Het distributiekantoor te Oudenbosch werd op 31 augustus 1850
opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudenbosch (1)
Het hulppostkantoor Oudenbosch werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Roosendaal.
OUDENBOSCH
KNHK 2344
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw. Lettertype met schreven.
Het hulppostkantoor te Oudenbosch is op 30 april 1865 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Oudenbosch (1)
Met ingang van 1 mei 1865 is te Oudenbosch een postkantoor gevestigd.
Het telegraafkantoor te Oudenbosch werd opgericht op 1 februari 1878.

Post- en telegraafkantoor Oudenbosch
Met ingang van 1 februari 1878 is te Oudenbosch een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging
van het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
OUDENBOSCH
KNPK 0350K
1896-11-16

OUDENBOSCH
KNPK 0350K2
1918-06-06

Op 31 maart 1938 is het postkantoor te Oudenbosch opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudenbosch (2)
Mededeelingen P.T.T. van 16 maart 1938: Met ingang van 1 April 1938 wordt het postkantoor te Oudenbosch vervangen door een zelfstandig hulppostkantoor.
Het hulppostkantoor te Oudenbosch is op .. opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Oudenbosch (2)
Met ingang van .. is te Oudenbosch een postkantoor gevestigd.
Het hoofdpostkantoor te Oudenbosch is op 1 november 1964 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudenbosch (3)
Met ingang van 1 november 1964 is te Oudenbosch een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Roosendaal.
OUDENBOSCH / ROOSENDAAL
RNHK 1043
1964-10-27

Het hulppostkantoor te Oudenbosch is op 30 september 1979 opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Oudenbosch
Met ingang van 1 oktober 1979 is de bedrijfsvorm van het hulppostkantoor te Oudenbosch gewijzigd in
bijpostkantoor met bestelling.

OUDENBOSCH

Postagentschap

OUDENBOSCH

Prof. Mulderslaan

Op 10 november 1969 is het stadspostagentschap Oudenbosch-Prof. Mulderslaan gevestigd.
OUDENBOSCH-PROF. MULDERSLAAN
DNPA 0912

1969-11-10

Met ingang van 31 december 1978 is het stadspostagentschap Oudenbosch-Prof. Mulderslaan
opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap met dezelfde benaming.

Plattelandspostagentschap Oudenbosch-Prof. Mulderslaan
Op 2 januari 1979 is te Oudenbosch-Prof. Mulderslaan een plattelandspostagentschap gevestigd.

OUDENDIJK (NH)
Bestelhuis Oudendyk
Te Oudendyk was vanaf 1852 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 Oudendijk
Het hulppostkantoor Oudendijk werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Hoorn.
OUDENDIJK
KNHK 2345
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OUDENDIJK (N.H.)
KNHK 2346
1913-10-07

Mededeelingen No 13215S van 12 december 1923: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Oudendijk wordt met ingang van 16 December 1923 opgeheven. De postbestelling zal van Avenhorn uit
geschieden.

Poststation Oudendijk
Met ingang van 16 december 1923 is te Oudendijk een poststation gevestigd.
OUDENDIJK (N.H.)

Dienstorder No H.341 van 15 augustus 1978: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 6 juli 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de daarachter
vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Poststation
Oudendijk
Oudendijk Nh
OUDENDIJK Nh
KNPS 0318
1978-03-20

OUDENHAVEN (ZH)
Bestelhuis Oudenhaven

Te Oudenhaven (gemeente Oostburg) was vanaf 1869 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Hellevoetsluis. Na opheffing van het bestelhuis in 1879 werd geen
hulppostkantoor opgericht.

OUDENHOORN (ZH)
Bestelhuis Oudenhoorn
Te Oudenhoorn was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Hellevoetsluis. Het bestelhuis werd op 15 juni 1877 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudenhoorn
Het hulppostkantoor Oudenhoorn werd op 16 juni 1877 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Hellevoetsluis.
OUDENHOORN
KNHK 2347
1877-06-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oudenhoorn
Mededeelingen No 12921S van 27 november 1929: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Oudenhoorn wordt met ingang van 1 December 1929 vervangen door een station voor de drie diensten.

Hulppostkantoor Oudenhoorn
Met ingang van 1 december 1964 is het hulppostkantoor Oudenhoorn overgebracht van het ressort van
het postkantoor Rotterdam naar het ressort van het postkantoor Hellevoetsluis.

Hulptelegraafkantoor Oudenhoorn
In juli 1917 is het hulptelegraafkantoor te Oudenhoorn opgericht.

De stempels werden ambtshalve besteld.

OUDERKERK AAN DE AMSTEL (NH)
Distributiekantoor Ouwerkerk
Te Ouwerkerk was een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor
Amsterdam.

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

Hulppostkantoor Ouderkerk (aan de Amstel)
Het hulppostkantoor Ouderkerk werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor Ouderkerk aan
de Amstel behoorde tot het ressort van het postkantoor Amsterdam.
OUDERKERK
KNHK 2348
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
De benaming werd gewijzigd door de aanvulling AAN DEN AMSTEL (A.D. AMSTEL) op een tweede regel.
OUDERKERK A.D. AMSTEL
KNHK 2349
18??-00-00
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.

OUDERKERK A/D A
KNHK 2350
1873-11-17

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OUDERKERK A/D AMSTEL
KNHK 2351
1895-11-14

OUDERKERK A/D AMSTEL / AMSTELVEEN
RNHK 1044
1929-04-23

Het hulppostkantoor te Ouderkerk aan den Amstel is op 1 februari 1952 overgebracht van het ressort van
het postkantoor Amstelveen naar het ressort van het postkantoor Amsterdam.
OUDERKERK A/D AMSTEL / AMSTERDAM

RNHK 1045
1952-02-02

Met ingang van 1 december 1977 is het hulppostkantoor Ouderkerk aan de Amstel overgebracht van het
ressort van het postkantoor Amsterdam naar het ressort van het postkantoor Amstelveen.
OUDERKERK A/D AMSTEL
KNHK 2352
1977-11-07

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL (ZH)
Bestelhuis Ouderkerk aan den Yssel
Te Ouderkerk aan den Yssel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Rotterdam. Het bestelhuis werd op 31 maart 1861 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ouderkerk aan den Yssel
Het hulppostkantoor Ouderkerk aan den Yssel werd opgericht op 1 april 1861. Het hulppostkantoor
Ouderkerk aan den IJssel behoorde tot het ressort van het postkantoor Rotterdam.
OUDERKERK A.D. YSSEL
KNHK 2353
1861-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
OUDERKERK A/D IJSSEL
KNHK 2354
1881-05-30

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OUDERKERK A/D IJ.
KNHK 2355
1885-03-09

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming van het hulppostkantoor werd in 1886 gewijzigd in OUDERKERK AAN DEN IJSEL.
OUDERKERK A/D IJSEL
KNHK 2356
1901-04-29

De benaming van het hulppostkantoor werd weer teruggebracht tot OUDERKERK AAN DEN IJSSEL in
november 1901.
OUDERKERK A/D IJSSEL
KNHK 2357
1914-02-06

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OUDERKERK A/D IJSSEL / ROTTERDAM
RNHK 1046A
1929-03-11

OUDERKERK A/D IJSSEL / ROTTERDAM
RNHK 1046B
1933-05-24

Het hulppostkantoor te Ouderkerk a/d IJssel is met ingang van 1 oktober 1964 overgebracht van het ressort
van het postkantoor Rotterdam naar het ressort van het postkantoor Krimpen a/d IJssel.
Ouderkerk a/d IJssel / Krimpen a/d IJssel
RNHK 1047
1964-09-22

OUDESCHANS (GR)
Bestelhuis Oudeschans
Te Oudeschans was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Winschoten. Het bestelhuis werd op 31 december 1869 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudenschans
Het hulppostkantoor Oudeschans werd opgericht op 1 januari 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Winschoten.
OUDESCHANS
KNHK 2358
1870-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.

Mededeelingen No 5396S van 23 mei 1923: Met ingang van 1 Juni 1923 wordt het hulppost-, telegraafen telefoonkantoor te Oudeschans opgeheven. In de postbestelling aldaar wordt van Bellingwolde uit
voorzien.

Poststation Oudeschans
Met ingang van 1 juni 1923 is te Oudeschans een poststation gevestigd.
OUDESCHANS

Op 31 december 1956 is het poststation te Oudeschans opgeheven.

OUDESCHILD (NH)
Hulppostkantoor Oude-Schild (1)
Het hulppostkantoor te Oude-Schild werd opgericht op 1 juli 1861. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Texel.
OUDE-SCHILD
KNHK 2359
1861-07-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
OUDE-SCHILD
KNHK 2360
1872-11-02

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming OUDESCHILD werd vanaf 1 januari 1883 voorgeschreven.
OUDESCHILD (TEXEL)
KNHK 2361
1905-03-25

OUDESCHILD / DEN BURG (TEXEL)
RNHK 1048
1929-04-23

Het hulppostkantoor te Oudeschild (Texel) is op 14 november 1937 opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Oudeschild (1)
Met ingang van 15 november 1937 is te Oudeschild een poststation gevestigd.
Het poststation te Oudeschild is op 31 juli 1944 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudeschild (2)
Met ingang van 1 augustus 1944 is te Oudeschild een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Den Burg (Texel).
OUDESCHILD / DEN BURG (TEXEL)
RNHK 1049
1944-08-04

Het hulppostkantoor te Oudeschild is op 1 november 1950 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Den Burg (Texel) naar het ressort van het postkantoor Den Helder.
OUDESCHILD / DEN HELDER
RNHK 1050
1950-10-31

Op 15 juni 1955 is het hulppostkantoor te Oudeschild opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Oudenschild (2)
Met ingang van 16 juni 1955 is te Oudeschild een poststation gevestigd.
OUDESCHILD
KNPS 0319
1955-10-01

OUDESCHOOT (FR)

Hulppostkantoor Oudeschoot
Het hulppostkantoor Oudeschoot werd opgericht op 1 januari 1853. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Heerenveen.
OUDESCHOOT
KNHK 2362
1853-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
OUDESCHOOT
KNHK 2363
1872-11-02

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
OUDESCHOOT- / HEERENVEEN
RNHK 1051
1947-07-25

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
Oudeschoot
Heerenveen-Marktweg

OUDESLUIS (NH)
Bestelhuis Oudesluis
Te Oudesluis was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Schagen. Het bestelhuis werd op 14 oktober 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudesluis (1)

Het hulppostkantoor Oudesluis werd op 15 oktober 1870 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Schagen.
OUDESLUIS
KNHK 2364
1870-10-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OUDESLUIS (N.H.)
KNHK 2365
1915-11-01

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oudesluis (1)
Mededeelingen No 13261S van 30 december 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Oudesluis wordt met ingang van 2 Januari 1925, vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en
telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Wieringerwaard uitgaan.
OUDESLUIS (N.H.)

OUDESLUIS (N.H.)
KNPS 0320
1937-12-09

Het poststation te Oudesluis is op 31 maart 1947 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudesluis (2)
Met ingang van 1 april 1947 is te Oudesluis een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Schagen.
OUDESLUIS- / SCHAGEN
RNHK 1052
1947-03-27

Op 30 april 1953 is het hulppostkantoor te Oudesluis (N.H.) opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Oudesluis (2)
Met ingang van 1 mei 1953 is te Oudesluis een poststation gevestigd.
Op 31 oktober 1972 is het poststation te Oudesluis opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Oudesluis
Met ingang van 1 november 1972 is te Oudesluis een plattelandspostagentschap gevestigd.
OUDESLUIS
KNPL 0232
1972-11-01

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Oudesluis
Het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Oudesluis werd opgericht in november 1915.

Met ingang van 1 april 1923 is het hulptelegraaf- en telefoonstation te Oudesluis opgeheven.

OUDEWATER (ZH) thans (UT)
Distributiekantoor Oudewater
Te Oudewater was vanaf 1827 tot en met 1830 een distributiekantoor in werking.
Een nieuw distributiekantoor werd in 1838 te Oudewater gevestigd.

Het distributiekantoor te Oudewater werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een
postkantoor.

Postkantoor Oudewater (1)
Met ingang van 1 september 1850 is te Oudewater een postkantoor gevestigd.
Op 16 oktober 1871 werd te Oudewater een telegraafkantoor opgericht.

Post- en telegraafkantoor Oudewater

Met ingang van 16 oktober 1871 is te Oudewater een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging
van het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
OUDEWATER
KNPK 0351
1898-04-28

Op 31 mei 1939 is het postkantoor te Oudewater opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudewater (1)
Met ingang van 1 juni 1939 is te Oudewater een ongeclassificeerd hulppostkantoor gevestigd.

Postkantoor Oudewater (2)
Op 30 november 1965 is het postkantoor te Oudewater opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudewater (2)
Met ingang van 1 december 1965 is te Oudewater een hulppostkantoor gevestigd.
OUDEWATER / WOERDEN
RNHK 1053
1965-11-09

Mededelingen No 39 van 27 september 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1977 worden :
a. de hulppostkantoren te Montfoort (Ut) en Oudewater overgebracht van het ressort van het postkantoor
Woerden naar het ressort van het postkantoor IJsselstein (Ut);
b. de hulppostkantoren te De Meern en Vleuten overgebracht van het ressort van het districtspostkantoor
Utrecht naar het ressort van het postkantoor Woerden.
OUDEWATER
KNHK 2366
1977-09-21

Gebruiksperiode vanaf 1 oktober 1977.

OUDKARSPEL (NH)
Bestelhuis Oudcarspel
Te Oudcarspel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Alkmaar. Het bestelhuis werd op 31 juli 1869 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oud Karspel
Het hulppostkantoor Oud Karspel werd op 1 augustus 1869 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Alkmaar.
OUD KARSPEL
KNHK 2367
1869-08-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
OUDKARSPEL / BROEK OP LANGENDIJK
RNHK 1054
1929-04-23

OUDKARSPEL (N.H.)
KNHK 2368
1939-07-20

Het hulppostkantoor te Oudkarspel is op 1 juli 1941 overgebracht van het ressort van het op die datum
opgeheven postkantoor Broek op Langendijk naar het ressort van het postkantoor Alkmaar.
OUDKARSPEL / ALKMAAR
RNHK 1055
1941-07-04

Op 31 maart 1971 is het hulppostkantoor te Oudkarspel opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Oudkarspel
Mededelingen No 8 van 23 februari 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 april 1971 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling Oudkarspel vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Alkmaar.
OUDKARSPEL
KNPL 0233
1971-04-01

Het plattelandspostagentschap te Oudkarspel is op 1 januari 1973 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Alkmaar naar het ressort van het postkantoor Heerhugowaard.

OUDKERK (FR)
Hulppostkantoor Oudkerk
Het hulppostkantoor Oudkerk werd opgericht op 1 oktober 1869 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Leeuwarden.
OUDKERK
KNHK 2369
1869-10-01

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oudkerk
Mededeelingen No 3819S van 22 april 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oudkerk
wordt met ingang van 1 Mei 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst
met telegrambestelling. De postbestelling zal van Giekerk-Oenkerk uit geschieden.
OUDKERK (Fr.)
KNPS 0321
1930-10-22

Op 31 januari 1947 is het poststation te Oudkerk opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudkerk
Met ingang van 1 februari 1947 is te Oudkerk een hulppostkantoor gevestigd.
OUDKERK- / LEEUWARDEN
RNHK 1056
1947-01-25

Het poststation te Oudkerk werd opgeheven op 31 januari 1964.

OUDORP (NH)
Bestelhuis Oudorp
Te Oudorp was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Alkmaar. Het bestelhuis werd op 31 maart 1879 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudorp (1)
Het hulppostkantoor Oudorp werd op 1 april 1879 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Alkmaar.
OUDORP
KNHK 2370
1879-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Mededeelingen No 9916S van 4 september 1923: Het hulppostkantoor te Oudorp wordt met ingang van
16 October 1923 opgeheven. De brief- en pakketpostbestelling aldaar zal van Alkmaar uit geschieden.

Poststation Oudorp
Met ingang van 16 oktober 1923 is te Oudorp een poststation gevestigd.
OUDORP (N.H.)
KNPS 0322
1927-11-11

Met ingang van .. is het poststation te Oudorp opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Oudorp (2)
Op .. is te Oudorp een hulppostkantoor gevestigd.
Met ingang van 31 maart 1971 is het hulppostkantoor te Oudorp opgeheven en vervangen door een
stadspostagentschap.

Stadspostagentschap Oudorp (1)
Mededeling No 11 van 16 maart 1971: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 april 1971 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Oudorp (Nh) vervangen door een
stadspostagentschap, dat voorlopig blijft aangeduid met de benaming Oudorp (Nh). Voor de postdienst blijft
het postagentschap ressorteren onder het postkantoor Alkmaar.
OUDORP (Nh)
KNPA 0012
1971-04-01

Dienstorder No H.420 van 20 augustus 1974: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming Oudorp (Nh), is te
rekenen van 19 augustus 1974 gewijzigd in Alkmaar-Nijenburgh.

Stadspostagentschap Oudorp (2)
Dienstorder No H.523 van 16 oktober 1979: Wijziging benaming postinrichting.
Met ingang van 26 november 1979 wordt de benaming van het stadspostagentschap, dat thans wordt
aangeduid met de benaming Alkmaar-Nijenburgh, gewijzigd in Oudorp Nh.
OUDORP Nh
KNPA 0013
1979-11-26

OUDSHOORN (ZH)
Hulppostkantoor Oudshoorn (1)
Het hulppostkantoor Oudshoorn werd opgericht op 20 januari 1876. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Alphen.
OUDSHOORN
KNHK 2371
1876-01-20

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OUDSHOORN / ALPHEN A/D RIJN
RNHK 1057
1929-05-22

Op 31 maart 1949 is het hulppost- en telegraafkantoor Oudshoorn opgeheven en vervangen door een post, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Oudshoorn
Mededeling No 9733 van 30 maart 1949: Met ingang van 1 April 1949 wordt het hulppost- en
telegraafkantoor met celgesprekkendienst Oudshoorn omgezet in een poststation, een telegraafstation
met bestelling en een telefoonstation zonder aansluitingen, in locaal verband met Alphen a/d/ Rijn.

Hulppostkantoor Oudshoorn (2)
Mededelingen No 6 van 12 februari 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 7 januari 1974 is het hulppostkantoor zonder bestelling te Oudshoorn opgeheven onder gelijktijdige
vestiging van het tijdelijke bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Alphen aan den Rijn-Concertweg, dat voor
de postdienst ressorteert onder het postkantoor Alphen aan den Rijn.

OUDWOUDE (FR)
Bestelhuis Oudwoude
Te Oudwoude (gemeente Kollumerland) was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Dokkum. Na opheffing van het bestelhuis in 1875 werd geen hulppostkantoor
opgericht.

Hulppostkantoor Oudwoude
Met ingang van .. is te Oudwoude een hulppostkantoor gevestigd.
OUDWOUDE (Fr.)
KNHK 2372
19..

Het hulppostkantoor te Oudwoude werd opgeheven met ingang van 31 maart 1923 en vervangen door
een poststation.

Poststation Oudwoude
Op 1 april 1923 is te Oudwoude een poststation gevestigd.
OUDWOUDE (Fr.)

Met ingang van 31 juli 1973 is het poststation te Oudwoude opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Oudwoude
Mededelingen No 30 van 31 juli 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 augustus 1973 wordt het poststation te Oudwoude vervangen door een plattelandspostagentschap,
dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het districtspostkantoor Leeuwarden.
OUDWOUDE
KNPL 0234

1973-08-01

Mededeling No 16 van 22 april 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 mei 1975 wordt het Oudwoude overgebracht van het ressort van het districtspostkantoor Leeuwarden
naar het ressort van het postkantoor Bergum.

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Oudwoude
Het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Oudwoude werd opgericht in november 1916.
OUDWOUDE (Fr.)
KNTF 0107
1916-11-16

De stempels werden teruggezonden in mei 1923 en vernietigd op 4 maart 1925.
Met ingang van 1 april 1923 is het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Oudwoude opgeheven en vervangen
door een telegraaf- en telefoonstation met bestelling.

OUWERKERK (ZL)
Bestelhuis Ouwerkerk
Te Ouwerkerk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Zierikzee. Het bestelhuis werd op 30 juni 1866 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ouwerkerk
Het hulppostkantoor Ouwerkerk werd op 1 juli 1866 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Zierikzee.
OUWERKERK

KNHK 2373
1866-07-01

(geschreven in stempelboek). Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OUWERKERK (Zl.)
KNHK 2374
1917-08-01

OUWERKERK / ZIERIKZEE
RNHK 1058
1929-05-23

Op 31 maart 1975 is het hulppostkantoor te Ouwerkerk opgeheven.

Zitting houden te Ouwerkerk
Mededeling No 15 van 15 april 1975: kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 1 april 1975 is hulppostkantoor zonder bestelling te Ouwerkerk opgeheven en wordt
in de plaats daarvan te Ouwerkerk dagelijks van 9.00-10.00 uur zitting gehouden.
Op 13 augustus 1979 is de postinrichting te Ouwerkerk opgeheven.

OVERASSELT (GD)
Distributiekantoor Overasselt
Te Overasselt was vanaf 1831 een provinciaal distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale
gebied van het postkantoor Grave. Het distributiekantoor te Overasselt werd in 1850 opgeheven.

Hulppostkantoor Overasselt
Het hulppostkantoor Overasselt werd opgericht op 1 augustus 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Grave.
OVER-ASSELT
KNHK 2375
1851-08-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
OVERASSELT
KNHK 2376
1879-01-11

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OVERASSELT / GRAVE
RNHK 1059
1929-05-02

Mededeelingen No 7886S van 13 juli 1932: Met ingang van 16 Juli 1932 wordt het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Grave opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor voor de drie diensten. Voor
den postdienst zal dit met het hulppostkantoor te Overasselt en de stations te Balgoij, Escharen, Gassel,
Nederasselt en Velp (N-B) ressorteeren onder het hoofdkantoor te Nijmegen.
OVERASSELT / NIJMEGEN
RNHK 1060
1932-12-09

Mededelingen No 51 van 13 december 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Aanvulling op MEDEDELINGEN 46
Het hulppostkantoor met bestelling te Overasselt wordt eveneens op 2 januari 1978 overgebracht van het
ressort van het postkantoor Nijmegen naar het ressort van het postkantoor Wijchen.
OVERASSELT
KNHK 2377
1977-11-07

OVERBERG (UT)
Hulppostkantoor Overberg
Mededeelingen No 7231s van 2 oktober 1918: Met ingang van 16 October 1918 wordt te Overberg een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Veenendaal als hoofdkantoor zal optreden.
OVERBERG (Ut.)
KNHK 2378
1918-10-16

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

Poststation Overberg (1)
Mededeelingen No 1800S van 20 februari 1924: Het hulppostkantoor te Overberg wordt met ingang van 1
Maart 1924 vervangen door een station voor den postdienst. De bestelling zal van Veenendaal uit geschieden.
Mededeelingen No 10038S van 18 september 1929: Het poststation te Overberg wordt met ingang van
1 October 1929 opgeheven.

Poststation Overberg (2)
OVERBERG (Ut.)
KNPS 0323
1944-01-14

Op 30 september 1969 is het poststation te Overberg opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Overberg
Met ingang van 1 oktober 1969 is te Overberg een plattelandspostagentschap gevestigd.
OVERBERG
KNPL 0235
1969-10-01

Mededelingen No 45 van 8 november 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 december 1977 wordt het plattelandspostagentschap te Overberg overgebracht van het ressort van
het postkantoor Veenendaal naar het ressort van het postkantoor Doorn.

OVERDINKEL (OV)
Hulppostkantoor Overdinkel (1)
Mededeelingen No 3455s van 14 juli 1910: Met ingang van 1 Augustus e.k. wordt een hulppostkantoor
gevestigd te Overdinkel, waarvoor het postkantoor te Oldenzaal zal optreden als hoofdkantoor.
OVERDINKEL
KNHK 2379
1910-08-01

Op 30 september 1927 is het hulppostkantoor te Overdinkel opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Overdinkel
Mededeelingen No 6937S van 21 september 1927: Het hulppostkantoor te Overdinkel wordt met ingang
van 1 October 1927 vervangen door een poststation. De postbestelling zal van uit het hulppostkantoor te
Losser plaats hebben.
Met ingang van 31 juli 1952 is het poststation te Overdinkel (Ov.) opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Overdinkel (2)
Met ingang van 1 augustus 1952 is te Overdinkel een hulppostkantoor gevestigd.
OVERDINKEL / ENSCHEDE
RNHK 1061
1952-08-16

Mededeling No 38 van 23 september 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1975 worden de hulppostkantoren met bestelling te Losser en Overdinkel overgebracht
van het ressort van het postkantoor Enschede naar het ressort van het postkantoor Oldenzaal en het
hulppostkantoor Weerselo en het plattelandspostagentschap te Saasveld van het ressort van het
postkantoor Almelo naar het ressort van het postkantoor Oldenzaal.
OVERDINKEL
KNHK 2380
1975-09-13

OVERLANGEL (NB)
Bestelhuis Over-Langel
Te Over-Langel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Grave. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Overlangel
Het hulppostkantoor Overlangel werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Grave.
OVERLANGEL
KNHK 2381
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Overlangel werd in 1881 opgeheven.

OVERLOON (NB)

Bestelhuis Overloon
Te Overloon (gemeente Maashees) was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Boxmeer. Na opheffing van het bestelhuis in 1864 werd geen hulppostkantoor
opgericht.

Hulppostkantoor Overloon
Mededeelingen No 3819s van 31 mei 1916: Met ingang van 16 Juni 1916, wordt te Overloon (N.B.) een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Boxmeer als hoofdkantoor zal optreden.
OVERLOON (N.B.)
KNHK 2382
1916-06-16

OVERLOON / BOXMEER
RNHK 1062
1929-05-24

Het hulppostkantoor te Overloon werd op 15 november 1941 opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Overloon
Met ingang van 16 november 1941 is te Overloon een poststation gevestigd ressorterend onder het
postkantoor te Boxmeer.
OVERLOON (N.B.)
KNPS 0323K
1946-10-22

OVERLOON- / BOXMEER
RNPS 0010
1946-10-22

OVERSCHIE (ZH)
Distributiekantoor Overschie
Te Overschie was vanaf 1845 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Rotterdam. Het distributiekantoor te Overschie werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Overschie
Het hulppostkantoor Overschie werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Rotterdam.
OVERSCHIE
KNHK 2383
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
OVERSCHIE
KNHK 2384
1874-09-12

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.

Op 15 januari 1903 werd het hulppostkantoor Overschie opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Overschie
Dienstorder No 214 van 13 november 1902: Met ingang van 16 Januari 1903 wordt het hulppostkantoor
te Overschie opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
OVERSCHIE
KNPK 0352
1903-01-16

Op 1 september 1906 werd te Overschie een telegraafkantoor opgericht.

Post- en telegraafkantoor Overschie
Met ingang van 1 september 1906 is te Overschie een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging
van het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
Het postkantoor te Overschie is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Overschie
Het hulppostkantoor te Overschie is opgeheven in september 1952 en vervangen door een bijpostkantoor
van Rotterdam.

OVERSCHILD (GR)
Hulppostkantoor Overschild (1)
Het hulppostkantoor Overschild werd opgericht op 16 maart 1903. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Sappemeer.
OVERSCHILD
KNHK 2385
1903-03-16

Op 15 april 1925 is het hulppostkantoor te Overschild opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en
telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Overschild
Mededeelingen No 3537S van 15 april 1925: Met ingang van 16 April 1925 wordt het hulppostkantoor te
Overschild opgeheven en aldaar in vereeniging met het ter plaatse bestaande telegraaf- en

telefoonstation, een station voor den postdienst gevestigd. De postbestelling zal van Loppersum uit
geschieden.
OVERSCHILD

Hulppostkantoor Overschild (2)
Mededelingen No 14 van 5 april 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 mei 1977 wordt het hulppostkantoor met bestelling Overschild overgebracht van het ressort van het
districtspostkantoor Groningen naar het ressort van het postkantoor Hoogezand.
OVERSCHILD
KNHK 2386
1977-04-20

OVERSLAG (ZL)
Bestelhuis Overslag
Te Overslag was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Neuzen (Terneuzen). Het bestelhuis werd op 31 maart 1871 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Overslag
Het hulppostkantoor Overslag werd op 1 april 1871 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Neuzen (Terneuzen).
OVERSLAG
KNHK 2387
1871-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Axel:
OVERSLAG

Op 28 februari 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Overslag opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Overslag
Mededeelingen No 2514S van 18 maart 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Overslag
is met ingang van 1 Maart j.l. vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met
telegrambestelling. De postbestelling geschiedt van Zuiddorpe uit.
OVERSLAG

OVERSLAG (Zl.)
KNPS 0324
1941-06-14

Mededelingen No 27 van 6 juli 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 augustus 1971 wordt het poststation te Overslag opgeheven.

OVERTOOM (NH)
Hulppostkantoor Overtoom
Het hulppostkantoor Overtoom werd opgericht op 1 mei 1872. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Amsterdam.
OVERTOOM
KNHK 2388
1872-05-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Overtoom werd op 15 maart 1883 opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor
van Amsterdam (zie aldaar).

OVERVEEN (NH)
Bestelhuis Overveen
Te Overveen was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Haarlem. Op 15 augustus 1881 is het bestelhuis te Overveen opgeheven en vervangen door een
postkantoor.

Postkantoor Overveen
Met ingang van 16 augustus 1881 is te Overveen een postkantoor gevestigd.
OVERVEEN
KNPK 0353
1881-11-16

OVERVEEN BLOEMENDAAL
KNPK 0354
1917-01-04

Op 15 juli 1929 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Overveen opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Overveen
Mededeelingen No 7345S van 10 juli 1929: Met ingang van 16 Juli 1929 worden de post-, telegraaf- en
telefoonkantoren te Bloemendaal en te Overveen vervangen door bijkantoren met volledige
dienstuitvoering. Deze bijkantoren zullen voor den postdienst ressorteeren onder het postkantoor te
Haarlem.
OVERVEEN
KNBK 0028
1929-07-16

Telegraafkantoor Overveen
Met ingang van 1 december 1890 is te Overveen een telegraafkantoor gevestigd.

OVEZANDE c.q. OVEZAND (ZL)

Hulppostkantoor Overzande
Het hulppostkantoor Ovezande werd opgericht op 15 november 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Goes.
OVEZANDE
KNHK 2389
1851-11-15

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
OVEZANDE
KNHK 2390
1873-09-08

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 1 januari 1883 werd de benaming gewijzigd in Ovezand.
OVEZAND
KNHK 2391
1892-09-29

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

OVEZANDE / GOES
RNHK 1063
1929-05-23

OVEZANDE (Lb.)

In verband met de foutieve verkorting (Lb. in plaats van Zl.) werd het kantoornaamstempel niet in gebruik
genomen. Of een verbeterd stempel werd besteld en verstrekt, is niet op de stempelkaart aangegeven.
Op 30 september 1955 is het hulppostkantoor te Ovezande opgeheven en vervangen door een poststation.

Hulptelegraafkantoor Ovezande
Ovezande
KNTF 0000
18..

