PAASLO (OV)
Bestelhuis Paaslo
Te Paaslo was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Steenwijk. Na opheffing van het bestelhuis in 1874 werd geen hulppostkantoor opgericht.

PAESENS-MODDERGAT (FR)
Poststation Paesens-Moddergat
Met ingang van 1 november 1953 is de benaming van het poststation Moddergat gewijzigd in Paesens-Moddergat.
PAESENS-MODDERGAT
KNPS 0325
1969-02-10

Plattelandspostagentschap Paesens
Met ingang van 3 december 1973 is de benaming van het plattelandspostagentschap PaesensModdergat gewijzigd in Paesens.
PAESENS
KNPL 0236
1973-12-03

De afdruk van het kantoornaamstempel PAESENS is aangebracht op de stempelkaart van het hulppostkantoor Ooijen.
Op 12 februari 1978 is het plattelandspostagentschap te Paesens opgeheven.

Zitting houden te Paesens
Mededelingen No 13 van 28 maart 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 13 februari 1978 is het plattelandspostagentschap te Paesens opgeheven en daarvoor in de plaats
wordt te rekenen van genoemde datum te Paesens zitting gehouden.

PANHEEL zie HEEL
PANNERDEN c.q. OOST- en WEST-PANNERDEN (GD)
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Hulppostkantoor Pannerden (1)
Het hulppostkantoor Pannerden (Oostzijde) werd opgericht op 1 januari 1858. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Zevenaar.
PANNERDEN
KNHK 2392
1858-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en groen. Lettertype met schreven.
Op 31 januari 1866 (Circulaire 666) werd de benaming gewijzigd in Oost-Pannerden.
O: PANNERDEN
KNHK 2393
1873-05-30

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
OOST-PANNERDEN
KNHK 2394
1878-06-14

Stempelafdrukken op postzegels in groen.
De benaming werd later weer gewijzigd in PANNERDEN.
PANNERDEN
KNHK 2395
1882-09-19

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Lobith
PANNERDEN
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Op 30 september 1936 is het hulppostkantoor te Pannerden opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Pannerden
Met ingang van 1 oktober 1936 werd het hulppostkantoor te Pannerden vervangen door een poststation (Mededeelingen No 11206S van 30 september 1936).
Het poststation te Pannerden is op 30 november 1943 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Pannerden (2)
Met ingang van 1 december 1943 is te Pannerden een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Zevenaar.
PANNERDEN / ZEVENAAR
RNHK 1064
1943-11-26

PANNERDEN / ZEVENAAR
RNHK 1065
1954-00-00

Bestelhuis Pannerden
Te Pannerden (Westzijde) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Zevenaar. De benaming van het bestelhuis werd in 1858 gewijzigd in Westpannerden. Het bestelhuis behoorde toen onder het postkantoor Nijmegen.
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Door slijtage van de ovalen omranding verdween deze geleidelijk helemaal. Het bestelhuis te Westpannerden werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor West-Pannerden
Het hulppostkantoor West Pannerden (ook wel Pannerden Westzijde genoemd) werd opgericht op 1
oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Zevenaar.
W: PANNERDEN
KNHK 2396
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te West Pannerden werd in 1879 opgeheven.

PANNINGEN (GD)
Hulppostkantoor Panningen
Met ingang van 1 juli 1970 is de benaming van het hulppostkantoor Helden-Panningen gewijzigd in
Panningen. Het hulppostkantoor behoort tot het ressort van het postkantoor Venlo.
PANNINGEN
KNHK 2396K
1970-07-01

Op 28 februari 1978 is het hulppostkantoor te Panningen opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Panningen
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Mededelingen No 10 van 7 maart 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 1 maart 1978 is de bedrijfsvorm van de postinrichting te Panningen gewijzigd van
hulppostkantoor met bestelling in bijpostkantoor met bestelling.

PAPENDRECHT (ZH)
Hulppostkantoor Papendrecht
Het hulppostkantoor Papendrecht werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Dordrecht.
PAPENDRECHT
KNHK 2397
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
PAPENDRECHT
KNHK 2398
1872-11-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

PAPENDRECHT (Z.H.)
KNHK 2399
1916-09-26
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PAPENDRECHT / DORDRECHT
RNHK 1066
1929-05-23

Op 31 maart 1962 is het hulppostkantoor te Papendrecht opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Papendrecht
Met ingang van 1 april 1962 is het hulppostkantoor te Papendrecht omgezet in een bijpostkantoor
Dordrecht-Papendrecht. Er werden echter géén dagtekeningstempels aangemaakt met de benaming
DORDRECHT-PAPENDRECHT.
DORDRECHT PAPENDRECHT
DNBK 0333
1962-07-11

Op 30 juni 1964 is het bijpostkantoor te Papendrecht opgeheven en vervangen door een hoofdpostkantoor.

Postkantoor Papendrecht
Met ingang van 1 juli 1964 is te Papendrecht een postkantoor gevestigd.
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PAPENDRECHT

Postagentschappen

PAPENDRECHT

Jan van Goyenstraat

Mededelingen No 30 van 30 juli 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 29 juli 1974 is het stadspostagentschap Papendrecht-Jan van Goyenstraat gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Papendrecht.
PAPENDRECHT-JAN VAN GOOYENSTRAAT
DNPA 0913
1974-07-29

PAPENDRECHT

P.S. Gerbrandystraat

Mededeling No 37 van 16 september 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 15 september 1975 is het stadspostagentschap Papendrecht-P.S. Gerbrandystraat gevestigd, dat
voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Papendrecht.
PAPENDRECHT-P.S.GERBRANDYSTRAAT
DNPA 0914
1975-09-15

Mededelingen No 12 van 21 maart 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 30 december 1977 is het stadspostagentschap Papendrecht-P.S. Gerbrandystraat opgeheven.

PARK DOORWERTH (GD)
Poststation Park Doorwerth
Op 16 december 1935 werd het poststation Park Doorwerth gevestigd.
PARK DOORWERTH (Gld.)
KNHK 2400
1935-12-16
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PARREGA (FR)
Bestelhuis Parrega
Te Parrega was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Bolsward. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Hieslum. Het bestelhuis werd op 15 juni 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Parrega
Het hulppostkantoor Parrega werd opgericht op 16 juni 1871. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Bolsward.
PARREGA
KNHK 2401
1871-06-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
PARREGA (Fr.)
KNHK 2402
1917-10-30
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Mededeelingen No 7800S van 28 juli 1923: Het hulppostkantoor te Parrega wordt, met ingang van 1
Augustus 1923, opgeheven. De brief- en pakketpostbestelling ter plaatse zal, te rekenen van dien
datum, van Tjerkwerd uit geschieden.

Poststation Parrega
Met ingang van 1 augustus 1923 is te Parrega een poststation gevestigd.
PARREGA (Fr.)

Op 30 november 1978 is het poststation te Parrega opgeheven en vervangen door een plattelands
vooruitgeschoven loket.

Bijpostkantoor plattelands vooruitgeschoven loket Parrega
Mededelingen No 47 van 21 november 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 december 1978 wordt het poststation te Parrega opgeheven en wordt daarvoor in de plaats vanaf genoemde datum te Parrega een plattelands vooruitgeschoven loket gevestigd, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Bolsward.
PARREGA
KNBK 0029
1979-01-05

PATERSWOLDE (DR)
Distributiekantoor Paaterwolde
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Te Paaterwolde (gemeente Eelde) was een wisselplaats voor provinciale boden ingericht en een
distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het postkantoor Assen. Na opheffing van het distributiekantoor op 31 augustus 1850 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Poststation Paterswolde
Mededeelingen No 2096S van 23 maart 1927: Te Paterswolde wordt met ingang van 1 April 1927
een poststation gevestigd. In de regeling van de postbestelling wordt geen wijziging gebracht.
PATERSWOLDE (Dr.)
KNPS 0326
1941-08-09

Met ingang van 1 mei 1951 is het poststation te Paterswolde opgeheven.

Hulppostkantoor Paterswolde
Dienstorder No H.527 van 15 november 1977: H.527. Wijziging benaming postinrichtingen.
Op 1 november 1977 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de daarachter
vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hulppostkantoor
Eelde
Paterswolde
PATERSWOLDE
KNHK 2403
1977-07-29

PEIJ (LB)
Hulppostkantoor Peij
Mededeelingen No 411S van 15 januari 1919: Met ingang van 1 Februari 1919 wordt te Peij een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Echt als hoofdkantoor zal optreden.
PEIJ (Lb.)
KNHK 2404
1919-02-01

10

PEIJ / ECHT
RNHK 1067
1929-05-24

Met ingang van 1 januari 1960 is het hulppostkantoor te Peij vervangen door een postagentschap met
de benaming Echt-Peij (zie ECHT).

PEIZE (DR)
Bestelhuis Peize
Te Peize was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Assen. Het bestelhuis te Peize werd op 31 december 1858 opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Peize (1)
Het hulppostkantoor Peize werd opgericht op 1 januari 1859. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Groningen.
PEIZE
KNHK 2405
1859-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
PEIZE
KNHK 2406
1872-12-02
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

PEIZE (Dr.)
KNHK 2407
1923-11-16

PEIZE / LEEK
RNHK 1068
1929-04-13

Op 31 december 1931 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Peize opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Peize (1)
Mededeelingen No 13382S van 9 december 1931: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Peize wordt met ingang van 1 Januari 1932 vervangen door een poststation, een telegraafstation en een
telefoonstation. De postbestelling ter plaatse zal van het station uit geschieden.
Het poststation te Peize is op 31 juli 1943 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Peize (2)
Met ingang van 1 augustus 1943 is te Peize een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Groningen.
PEIZE / GRONINGEN
RNHK 1069
1943-07-31

Poststation Peize (2)
Met ingang van 1 mei 1970 is het poststation te Peize overgebracht van het ressort van het postkantoor
Groningen naar het ressort van het postkantoor Roden.
PEIZE
KNPS 0327
1970-04-29

Hulptelegraafkantoor Peize

PENDRECHT (ZH)
Bestelhuis Pendrecht
Te Pendrecht (gemeente Rhoon) was vanaf 1860 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Rotterdam. Na opheffing van het bestelhuis in 1873 werd geen hulppostkantoor
opgericht.
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PERNIS (ZH)
Hulppostkantoor Pernis
Het hulppostkantoor Pernis werd opgericht op 1 juli 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Rotterdam.
PERNIS
KNHK 2408
1851-07-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
PERNIS
KNHK 2409
1877-10-03

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

PERNIS / ROTTERDAM
RNHK 1070
1929-03-11

PERNIS (Z.H.)
KNHK 2410
1935-04-09
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Het hulppostkantoor te Pernis is met ingang van 1 juli 1964 overgebracht van het ressort van het postkantoor Rotterdam naar het ressort van het postkantoor Hoogvliet.
PERNIS / HOOGVLIET
RNHK 1071
1964-06-11

Postkantoor Pernis
Dienstorder No H.469 van 31 oktober 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting wordt met ingang van 1 november 1978 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hoofdpostkantoor
Pernis
Pernis Rotterdam
PERNIS ROTTERDAM
KNPK 0355
1978-04-19

Hulptelegraafkantoor Pernis
PERNIS
KNTF 0109
1913-03-12
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PESSE (DR)
Bestelhuis Pesse
Te Pesse (gemeente Ruinen) was vanaf 1 januari 1861 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Meppel. Na opheffing van het bestelhuis op 31 mei 1864 werd geen
hulppostkantoor opgericht.

Poststation Pesse
Met ingang van .. 1943 is te Pesse een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Hoogeveen.
PESSE (Dr.)
KNPS 0328
1943-08-14

PETTEN (NH)
Bestelhuis Petten
Te Petten was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Alkmaar. Na opheffing van het bestelhuis in 1856 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Petten
Het hulppostkantoor te Petten werd opgericht op 1 juli 1874. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Alkmaar.
PETTEN
KNHK 2411
1874-07-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Schagen:
PETTEN

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Petten
Mededeelingen No 7684S van 9 juli 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Petten wordt
met ingang van 1 Augustus 1924 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst
met telegrambestelling. De postbestelling zal van Burgerbrug uit geschieden.
Mededeelingen No 961S van 9 februari 1927: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Burgerbrug wordt met ingang van 1 Maart 1927 vervangen door een station voor de drie diensten met telegrambestelling. In verband met deze opheffing wordt het op Burgerbrug aangesloten poststation te Petten rechtstreeks onder Schagen gebracht.
PETTEN (N.H.)
KNPS 0329
1930-10-22

Mededeelingen No I van 6 januari 1943: Het poststation Petten is sedert 1 December 1942 tijdelijk
gesloten.
Het poststation te Petten is met ingang van 2 augustus 1954 heropend.
PETTEN
KNPS 0330
1954-07-22
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Dienstorder No H.201 van 3 april 1959: Verzending correspondentie voor Petten.
1. Met ingang van 6 april a.s. zal het poststation Petten worden omgezet in een poststation met eigen
bestelling.
2. In verband hiermede dient de met het dagnet verzonden correspondentie voor Petten aan Amsterdam-Alkmaar III te worden gegeven, welke trein een bundelzak voor Petten (afg. Alkmaar) zal maken.
3. Correspondentie verzonden met het nachtnet dient aan trein Amersfoort-Amsterdam N c.q.
Utrecht-Amsterdam N te worden gegeven.
4. Met de overige gelegenheden moet de correspondentie aan Alkmaar-uitgangen I worden gezonden.

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

Hulppostkantoor Philippine
Het hulppostkantoor Philippine werd op 1 oktober 1870 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Sas van Gent.
PHILIPPINE
KNHK 2412
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
PHILIPPINE (Zl.)
KNHK 2413
1921-07-09
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PHILIPPINE / SAS VAN GENT
RNHK 1072
1929-05-23

Mededeelingen No 7596S van 6 juli 1932: Van 1 Juli 1932 af ressorteert het hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Philippine voor den postdienst onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Neuzen.
PHILIPPINE / NEUZEN
RNHK 1073
1932-07-30

Dienstorder H 561 van 29 december 1941: Wijziging kantoornaam.
1. De tot dusver in den PTT-dienst gebezigde benaming van het kantoor Neuzen wijkt af van den als
officieel voor deze plaats aangenomen naam "Terneuzen".
2. Laatstgenoemde schrijfwijze zal daarom ook voor den PTT-dienst worden ingevoerd.
3. Mitsdien zullen de dagteekening- en kantoornaamstempels van genoemd kantoor hiermede in overeenstemming worden gebracht en behoort voortaan in de dienstcorrespondentie, alsmede bij de
adresseering van bundelstrooken de naam Terneuzen te worden gebezigd.
4. De naamsverandering worde voorts, in afwachting van de betrekkelijke aanvullingsbladen of herdrukken, reeds nu zooveel mogelijk in de bij den PTT-dienst in gebruik zijnde boekwerken aangebracht.
PHILIPPINE / TERNEUZEN
RNHK 1074
1942-03-20
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De eerste afdruk van het dubbele kantoornaamstempel is aangebracht op de stempelkaart van het
hoofdpostkantoor Terneuzen.
Op 28 februari 1958 is het hulppostkantoor te Philippine opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Philippine
Met ingang van 1 maart 1958 is te Philippine een poststation gevestigd.

PIERSHIL (ZH)
Bestelhuis Piershil
Te Piershil was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Oud-Beijerland. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Piershil
Het hulppostkantoor Piershil werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Oud-Beijerland.
PIERSHIL
KNHK 2414
1870-10-01

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Piershil
Mededeelingen No 1709S van 9 maart 1927: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Piershil
wordt met ingang van 16 Maart 1927 vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation met telegrambestelling.

Hulppostkantoor Piershil
Op 30 november 1973 is het hulppostkantoor te Piershil opgeheven.

Zitting houden te Piershil
Mededeling No 29 van 22 juli 1975: kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 1 december 1973 is het hulppostkantoor te Piershil opgeheven en wordt in de plaats
daarvan te Piershil zitting gehouden.

20

PIETERBUREN (GR)
Hulppostkantoor Pieterburen (1)
Het hulppostkantoor Pieterburen werd op 16 november 1870 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Onderdendam.
PIETERBUREN
KNHK 2415
1870-11-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Winsum:
PIETERBUREN

Op 30 april 1932 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Pieterburen opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Pieterburen (1)
Mededeelingen No 4254S van 20 april 1932: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Pieterburen wordt met ingang van 1 Mei a.s. vervangen door een poststation, een telegraafstation en een
telefoonstation. De postbestelling ter plaatse zal van het station uit geschieden.
Het poststation te Pieterburen is op 31 juli 1946 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Pieterburen (2)
Met ingang van 1 augustus 1946 is te Pieterburen een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Winsum (Groningen).
PIETERBUREN / WINSUM (Gn.)
RNHK 1075
1946-07-30
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PIETERBUREN

Op 30 april 1956 is het hulppostkantoor te Pieterburen opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Pieterburen (2)
Met ingang van 1 mei 1956 is te Pieterburen een poststation gevestigd.

PIJNACKER (ZH)
Hulppostkantoor Pijnacker
Het hulppostkantoor Pijnacker werd opgericht op 1 januari 1853. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Delft.
PYNACKER
KNHK 2416
1853-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in groen. Lettertype met schreven.
PIJNACKER
KNHK 2417
1879-11-07

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

PIJNACKER / DELFT
RNHK 1076
1929-04-02
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Op 31 mei 1978 is het hulppostkantoor te Pijnacker opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Pijnacker
Mededelingen No 23 van 6 juni 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juni 1978 is de bedrijfsvorm van de postinrichting te Pijnacker gewijzigd van hulppostkantoor met
bestelling in bijpostkantoor met bestelling.

PINDORP (NB)
Post-, telegraaf- en telefoonstation Pindorp
Mededeelingen No 12766S van 5 november 1930: Te Pindorp werd in vereeniging met de bestaande telegraaf- telefoonstation met ingang van 17 October 1930 een poststation gevestigd. De
bestelling ter plaatse geschiedt van het hulppostkantoor te Wouw uit.
PINDORP (N.B.)
KNPS 0331
1941-06-14

Pindorp

De afdruk van het stempel Pindorp is aangebracht onder de afdruk van het kantoornaamstempel PINDORP (N.B.) Wanneer dit stempel in gebruik is genomen is niet bekend. Waarschijnlijk is het stempel
ter plaatse vervaardigd via een kantoorboekhandel. Het stempel werd, samen met het officiële kantoornaamstempel, het dagtekeningstempel en het lakcachet in mei 1959 terugontvangen.
Dienstorder No H.146 van 12 maart 1959: Wijziging kantoornaam.
De naam van het post-, telegraaf- en telefoonstation, het telefoonnet en de telefooncentrale Pindorp is
gewijzigd in Wouwsche Plantage (zie aldaar).
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PINGJUM (FR)
Bestelhuis Pingjum
Te Pingjum was vanaf 1 januari 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Harlingen. Het bestelhuis werd op 31 juli 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Pingjum (1)
Het hulppostkantoor Pingjum werd opgericht op 1 augustus 1871. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Harlingen.
PINGJUM
KNHK 2418
1871-08-03

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Pingjum
Met ingang van 1 november 1914 is te Pingjum een hulptelegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
PINGJUM
KNTF 0110
1914-10-27

Op 31 juli 1923 is het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Pingjum opgeheven.
Op 28 februari 1928 is het hulppostkantoor te Pingjum opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Pingjum
Mededeelingen No 1762S van 22 februari 1928: Het hulppostkantoor te Pingjum wordt met ingang
van 1 Maart 1928 vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling zal van het te
vestigen station uit geschieden.
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Hulppostkantoor Pingjum (2)
Op 31 mei 1968 is het hulppostkantoor te Pingjum opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Pingjum
Met ingang van 1 juni 1968 is te Pingjum een plattelandspostagentschap gevestigd.
PINGJUM
KNPL 0237
1968-08-26

Op de stempelkaart van Pingjum is alleen een aantekening geplaatst dat een rubber kantoornaamstempel is besteld. Een afdruk van het stempel is niet aangebracht.
Mededelingen No 18 van 4 mei 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 19 april 1971 is het plattelandspostagentschap te Pingjum overgebracht van het ressort van het
postkantoor te Harlingen naar het ressort van het postkantoor te Bolsward.

PLASMOLEN (LB)
Poststation Plasmolen
Met ingang van 1 juni 1944 is te Plasmolen een poststation gevestigd.
PLASMOLEN (Lb.)
KNPS 0332
1944-06-02

De postinrichting te Plasmolen werd in de oorlog op 18 september 1944 verwoest, waarbij het dagtekeningstempel verloren is gegaan. Daarna werd tijdelijk (tot en met 9 augustus 1946) gebruik gemaakt van het kantoornaamstempel voor de stempeling van de correspondentie.
PLASMOLEN (Lb.)
KNPS 0333
1946-08-09
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Op 16 januari 1979 is het poststation te Plasmolen opgeheven.

POEDEROIJEN (GD)
Bestelhuis Poederoyen
Te Poederoyen was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Heusden. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

Poststation Poederoijen
Met ingang van .. 1936 is te Poederoijen een poststation gevestigd.
POEDEROIJEN (Gld.)
KNPS 0334
1941-05-30

Op 15 april 1973 is het poststation te Poederoijen opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Poederoijen
Mededelingen No 14 van 10 april 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 16 april 1973 wordt het poststation te Poederoijen vervangen door een plattelandspostagentschap,
dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Zaltbommel.
POEDEROIJEN
KNPL 0238
1973-04-16
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POELDIJK (ZH)
Bestelhuis Poeldyk
Te Poeldyk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor ’s-Gravenhage. Het bestelhuis werd op 15 februari 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Poeldijk
Het hulppostkantoor Poeldijk werd op 16 februari 1869 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor ’s-Gravenhage.
POELDIJK
KNHK 2419
1869-02-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor te Monster vanaf 1 mei 1894.
POELDIJK

POELDIJK / MONSTER
RNHK 1077A
1929-04-02

POELDIJK / MONSTER
RNHK 1077B
1935-11-10
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Op 31 maart 1940 is het postkantoor te Monster opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
POELDIJK (Z.H.)
KNHK 2420
1940-10-31

POLDERSLUIS (NH)
Bestelhuis Poldersluis
Te Poldersluis (gemeente Den Helder) was vanaf 1 januari 1855 een bestelhuis gevestigd behorende
tot postale gebied van het postkantoor Den Helder. Na opheffing van het bestelhuis in september
1867 werd geen hulppostkantoor opgericht.

POLSBROEK (UT)
Bestelhuis Polsbroek
Te Polsbroek was vanaf 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Schoonhoven. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1854 tot 1868 tevens de postale dienstverlening voor Vlist (zie aldaar). Na opheffing van het bestelhuis in 1871 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Polsbroek
Het hulppostkantoor Polsbroek werd op 1 oktober 1892 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Schoonhoven.
POLSBROEK
KNHK 2421
1892-10-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
POLSBROEK (Ut.)
KNHK 2422
1922-02-03

POLSBROEK / SCHOONHOVEN
RNHK 1078
1929-04-25

Met ingang van 7 april 1977 is het hulppostkantoor te Polsbroek overgebracht van het ressort van het
postkantoor Schoonhoven naar het ressort van het postkantoor IJsselstein (Ut).
POLSBROEK
KNHK 2423
1977-04-20
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POLSBROEKERDAM (UT)
Bestelhuis Polsbroekerdam
Te Polsbroekerdam (gemeente Benschop) was vanaf 1 januari 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Schoonhoven. Na opheffing van het bestelhuis op 31
december 1862 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Poststation Polsbroekerdam
Mededeelingen No 11079S van 21 november 1928: Met ingang van 1 December 1928 wordt te
Polsbroekerdam een station voor den postdienst gevestigd.
POLSBROEKERDAM
KNPS 0335
1928-12-17

Mededelingen No 6 van 12 februari 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 maart 1974 wordt het poststation Polsbroekerdam opgeheven.

POORTUGAAL (ZH)
Hulppostkantoor Poortugaal
Het hulppostkantoor Poortugaal werd opgericht op 1 november 1868. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Rotterdam.
POORTUGAAL
KNHK 2424
1868-11-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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POORTUGAAL / ROTTERDAM
RNHK 1079
1929-03-11

Het hulppostkantoor te Poortugaal is met ingang van 1 juli 1964 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Rotterdam naar het ressort van het postkantoor Hoogvliet.
POORTUGAAL / HOOGVLIET
RNHK 1080
1964-06-11

POORTUGAAL

Postagentschappen

POORTUGAAL

In de Fuik

Dienstorder No H.30 van 10 januari 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 27 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
stadspostagentschap
Hoogvliet-In de Fuik
Poortugaal-In de Fuik
POORTUGAAL-IN DE FUIK
DNPA 0915
1977-12-27

POORTUGAAL

Lengweg

Dienstorder No H.30 van 10 januari 1978: Wijziging benaming postinrichting.
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De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 27 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
stadspostagentschap
Hoogvliet-Lengweg
Poortugaal-Lengweg
POORTUGAAL-LENGWEG
DNPA 0916
1977-12-27

Mededelingen No 25 van 20 juni 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Gedurende de periode 1 juli 1978 t.e.m. 31 juli 1978 is het stadspostagentschap Poortugaal-Lengweg
tijdelijk gesloten.
Mededelingen No 28 van 11 juli 1978: Kantoren, Vestiging enz.
In tegenstelling tot een eerder gedane mededeling blijft het stadspostagentschap Poortugaal-Lengweg
gedurende de periode 1 juli 1978 t.e.m. 31 juli 1978 voor het publiek opengesteld.

POORTVLIET (ZL)
Bestelhuis Poortvliet
Te Poortvliet was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Tholen. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Poortvliet
Het hulppostkantoor Poortvliet werd op 1 oktober 1870 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Tholen.
POORTVLIET
KNHK 2425
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
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POORTVLIET (Zl.)
KNHK 2426
1915-05-12

POORTVLIET / THOLEN
RNHK 1081
1929-05-23

Op 31 maart 1934 is het hulppostkantoor te Poortvliet opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Poortvliet
Met ingang van 1 april 1934 is te Poortvliet een poststation gevestigd.
Op 30 april 1943 is het poststation te Poortvliet opgeheven vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Poortvliet
Te Poortvliet is met ingang van 1 mei 1943 een hulppostkantoor gevestigd ressorterend onder het
postkantoor te Tholen.
Het hulppostkantoor te Poortvliet is op 1 februari 1965 overgebracht van het ressort van het postkantoor Tholen naar het ressort van het postkantoor Bergen op Zoom.
POORTVLIET / BERGEN OP ZOOM
RNHK 1082
1965-01-29
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Op 25 mei 1975 is het hulppostkantoor te Poortvliet opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Poortvliet
Mededeling No 22 van 3 juni 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 26 mei 1975 is het hulppostkantoor zonder bestelling te Poortvliet vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Bergen op Zoom.
POORTVLIET
KNPL 0239
1975-06-05

POSTERHOLT (LB)
Hulppostkantoor Posterholt
Het hulppostkantoor Posterholt werd opgericht op 15 november 1875. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Roermond.
POSTERHOLT
KNHK 2427
1875-11-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
POSTERHOLT (Lb.)
KNHK 2427K
1928-04-10
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POSTERHOLT / ROERMOND
RNHK 1083
1929-05-24

Op 8 augustus 1932 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Posterholt opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Posterholt
Mededeelingen No 8773S van 3 augustus 1932: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Posterholt wordt met ingang van 9 Augustus 1932 vervangen door een poststation, een telegraafstation met bestelling en een telefoonstation. De postbestelling zal van het station ter plaatse uit geschieden.

PRINSENBEEK c.q. BEEK (NB)
Hulppost- en telegraafkantoor Prinsenbeek (1)
Het hulppost- en telegraafkantoor te Beek werd opgericht op 1 oktober 1902. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het op 1 januari 1882 opgerichte postkantoor Princenhage.
BEEK (N.B.)
KNHK 2428
1902-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Beek werd overgebracht naar het ressort van het postkantoor Breda.
BEEK (N.B.)
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BEEK (N.B.) / BREDA
RNHK 1084
1929-03-27

Op 31 augustus 1932 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Beek (N.B.) opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Beek
Mededeelingen No 9875S van 30 augustus 1932: Met ingang van 1 September 1932 wordt het
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Beek (N.B.) vervangen door een poststation, een telegraafstation en een telefoonstation. Voor den postdienst zal het station ressorteeren onder het postkantoor te Breda. In de bestelling ter plaatse zal met behoud van de bestaande postverbindingen van
het station uit voorzien worden.
Het hulppostkantoor te Beek is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Beek (2)
Met ingang van .. is te Beek een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Breda.
De benaming van het hulppostkantoor Beek is op .. 1950 gewijzigd in Prinsenbeek.

Hulppostkantoor Prinsenbeek (3)
Dienstorder No H.931bis van 27 december 1950: Wijziging plaatsnaam.
De naam van de gemeente Beek N.B. wordt ingevolge de Wet van 9 November 1950 (Staatsblad no.
K 499) met ingang van 1 Januari a.s. gewijzigd in "Prinsenbeek".
In verband hiermede zal de gelijkluidende naam van het in die gemeente gelegen hulppostkantoor en
die van het betrokken telefoonnet Beek N.B. met ingang van die datum eveneens worden gewijzigd in
"Prinsenbeek".
PRINSENBEEK (N.B.)
KNHK 2429
1950-09-23
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PRINSENBEEK / BREDA
RNHK 1085
1950-12-01

PRINCENHAGE c.q. PRINSENHAGE (NB)
Hulppostkantoor Princenhage
Het hulppostkantoor Princenhage werd opgericht op 1 april 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Breda.
PRINSENHAGE
KNHK 2430
1851-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in groen. Lettertype met schreven.
PRINSENHAGE
KNHK 2431
1867-02-22

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 december 1881 werd het hulppostkantoor te Princenhage opgeheven en vervangen door een
postkantoor.

Postkantoor Princenhage
Met ingang van 1 januari 1882 is te Princenhage een postkantoor gevestigd.
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PRINCENHAGE
KNPK 0356
1892-02-02

Hulppostkantoor Princenhage
PRINCENHAGE / BREDA
RNHK 1086
1935-01-10

Op 1 februari 1948 is het hulppostkantoor te Princenhage opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor behorende tot het ressort van het postkantoor Breda.

PUIFLIJK (GD)
Bestelhuis Puiflyk
Te Puiflyk was vanaf 1 januari 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Druten. Na opheffing van het bestelhuis in 1876 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Puiflijk
Het hulppostkantoor Puiflijk werd opgericht op 16 februari 1906. Het hulppostkantoor was sinds 15 oktober 1904 bij wijze van proef als zodanig gevestigd. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het
postkantoor Druten.
PUIFLIJK
KNHK 2432
1904-10-15
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PUIFLIJK (Gld.)
KNHK 2433
1917-01-30

Op 31 juli 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Puiflijk opgeheven en vervangen door
een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Puiflijk
Mededeelingen No 7678S van 22 juli 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Puiflijk
wordt met ingang van 1 Augustus 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Druten uit geschieden.
PUIFLIJK (Gld.)

Mededeelingen No 9353S van 17 augustus 1932: Met ingang van 16 Augustus 1932 werd het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Druten vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk, evenals de hulpkantoren te Beneden-Leeuwen, Deest, Ewijk en Winssen en de stations te
Afferden, Boven-Leeuwen en Puiflijk, voor den postdienst ressorteert onder het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Nijmegen.
Met ingang van 11 september 1966 is het hulppostkantoor te Puiflijk opgeheven en vervangen door
een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Puiflijk
Op 12 september 1966 is te Puiflijk een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Nijmegen.
NIJMEGEN / PUIFLIJK
RNPL 0023
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1966-08-09

Mededelingen No 46 van 15 november 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 januari 1978 worden:
a. de hulppostkantoren met bestelling te Beneden-Leeuwen, Beuningen, Deest, Druten, Ewijk, Nederasselt, Wamel en Winssen (Gld);
b. het hulppostkantoor zonder bestelling te Balgoij;
c. de plattelandspostagentschap te Afferden (Gld), Boven-Leeuwen en Puiflijk, overgebracht van het
ressort van het postkantoor Nijmegen naar het ressort van het postkantoor Wijchen.
PUIFLIJK
KNPL 0240
1978-01-02

PURMEREND (NH)
Postkantoor Purmerend
Het postkantoor te Purmerend werd in 1811 gevestigd.
Op 10 april 1859 werd het telegraafkantoor te Purmerend opgericht.
PURMEREND
KNPK 0357
1884-11-27

Post- en telegraafkantoor Purmerend
Met ingang van 1891 is te Purmerend een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het
postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
PURMEREND
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PURMEREND

Bijpostkantoren en postagentschappen

PURMEREND

Dotterbloem

Mededelingen No 20 van 16 mei 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 mei 1978 is het tijdelijk bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Purmerend-Dotterbloem gevestigd,
dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Purmerend.
PURMEREND- DOTTERBLOEM
DNBK 0334
1978-04-20

Een dagtekeningstempel werd niet aangemaakt.

PURMEREND

J.F. Kennedyplein

Dienstorder No H.169 van 21 maart 1972: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat wordt aangeduid met de benaming 'PurmerendWheermolen', wordt met ingang van 27 maart 1972 gewijzigd in 'Purmerend-J. F. Kennedyplein'.
PURMEREND-J.F. KENNEDYPLEIN
DNPA 0917
1972-03-27
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PURMEREND

Leeuwerikplein

Mededeling No 36 van 9 september 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 4 september 1975 wordt het stadspostagentschap Purmerend-Leeuwerikplein gevestigd onder
gelijktijdige opheffing van het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Purmerend-Salvador Allendelaan.
Het postagentschap ressorteert voor de postdienst onder het hoofdkantoor Purmerend.
PURMEREND-LEEUWERIKPLEIN
DNPA 0918
1975-09-04

PURMEREND

Salvador Allendelaan

Mededelingen No 26 van 2 juli 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juli 1974 is het tijdelijke bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Purmerend-Salvador Allendelaan
gevestigd, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Purmerend.
PURMEREND-SALVADOR ALLENDELAAN
DNBK 0335
1974-07-01

Mededeling No 36 van 9 september 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 4 september 1975 wordt het stadspostagentschap Purmerend-Leeuwerikplein gevestigd onder
gelijktijdige opheffing van het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Purmerend-Salvador Allendelaan.
Het postagentschap ressorteert voor de postdienst onder het hoofdkantoor Purmerend.
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PURMEREND

Wheermolen

Met ingang van 13 oktober 1969 is het stadspostagentschap Purmerend-Wheermolen gevestigd.
PURMEREND-WHEERMOLEN
DNPA 0919
1969-10-13

Dienstorder No H.169 van 21 maart 1972: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat wordt aangeduid met de benaming 'PurmerendWheermolen', wordt met ingang van 27 maart 1972 gewijzigd in 'Purmerend-J. F. Kennedyplein'.

PURMEREND

Wormerplein

Met ingang van 2 april 1962 is het postagentschap Purmerend-Wormerplein gevestigd.

PUTH (LB)
Hulppostkantoor Puth
Mededeelingen No 11560S van 17 december 1919: Met ingang van 16 December a.s., wordt het
Puth een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Sittard als hoofdkantoor zal optreden.
PUTH (Lb.)
KNHK 2434
1919-12-16

Op 30 september 1924 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Puth opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Puth
Mededeelingen No 10162S van 24 september 1924: Met ingang van 1 October 1924 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Puth vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation,
met telegrambestelling. De postbestelling geschiedt van Schinnen uit.
PUTH (Lb.)
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PUTH (Lb.)
KNPS 0336
1941-06-23

Het poststation te Puth is op 31 augustus 1967 opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Puth
Met ingang van 1 september 1967 is te Puth een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Sittard.
SITTARD / PUTH
RNPL 0024
1967-09-01

PUTTE (NB)
Bestelhuis Putte
Te Putte was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Bergen op Zoom. Het bestelhuis werd op 31 januari 1874 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Putte (1)
Het hulppostkantoor Putte werd opgericht op 1 februari 1874. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Bergen op Zoom.
PUTTE
KNHK 2435A
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1874-02-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 oktober 1889 werd het hulppostkantoor te Putte opgeheven.

Hulppostkantoor Putte (2)
Met ingang van 1 mei 1903 is te Putte een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Bergen op Zoom.

PUTTE
KNHK 2435B
1903-05-01

PUTTE (N.B.)
KNHK 2436
1914-04-03

PUTTE / BERGEN OP ZOOM
RNHK 1087
1929-05-23

PUTTE (NB)
KNHK 2437
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1968-01-03

Dienstorder No H.142 van 6 maart 1979: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 2 januari 1979 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hulppostkantoor
Putte (Nb)
Putte
PUTTE
KNHK 2438
1978-04-26

PUTTEN (GD)
Distributiekantoor Putten
Te Putten was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Harderwijk. Het distributiekantoor te Putten werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Putten
Het hulppostkantoor Putten werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Harderwijk.
PUTTEN
KNHK 2439
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in groen en zwart. Lettertype met schreven.
PUTTEN
KNHK 2440
1878-04-10
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 30 november 1903 werd het hulppostkantoor te Putten opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Putten
Dienstorder No 474 van 8 oktober 1903: Met ingang van 1 December 1903 wordt het hulppostkantoor te Putten opgeheven en vervangen door een postkantoor.
PUTTEN (Gld.)
KNPK 0358
1923-09-07

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

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Putten
Mededeelingen No 6653S van 15 juni 1932: Met ingang van 1 Juli 1932 wordt het post-, telegraafen telefoonkantoor te Putten vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk
voor den postdienst zal ressorteeren onder het hoofdkantoor te Amersfoort.
PUTTEN / AMERSFOORT
RNHK 1088
1932-07-27

Postkantoor Putten
Dienstorder No H.102 van 13 februari 1979: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 2 januari 1979 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hoofdpostkantoor
Putten (Gld)
Putten
PUTTEN
KNPK 0359
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1978-04-26

Plattelandspostagentschap Putten-Voorthuizerstraat
Dienstorder No H.415 van 18 juli 1972: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het plattelandspostagentschap, dat thans wordt aangeduid met de benaming 'Huinen',
wordt m.i.v. 1 augustus 1972 gewijzigd in 'Putten (Gld)-Voorthuizerstraat'.
PUTTEN (Gld.)-VOORTHUIZERSTRAAT
DNPL 0083
1972-08-01

Dienstorder No H.102 van 13 februari 1979: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 2 januari 1979 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
plattelandspostagentschap
Putten (Gld)-Voorthuizerstraat Putten-Voorthuizerstraat
PUTTEN-VOORTHUIZERSTRAAT
DNPL 0084
1979-01-02

PUTTERSHOEK (ZH)
Distributiekantoor Puttershoek
Te Puttershoek was vanaf 1831 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Oud-Beijerland. Het distributiekantoor te Puttershoek werd op 31 augustus 1850
opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Puttershoek
Het hulppostkantoor Puttershoek werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Oud-Beijerland.
PUTTERSHOEK
KNHK 2441
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
PUTTERSHOEK
KNHK 2442
1874-10-14

Hulptelegraafkantoor Puttershoek
Op 8 oktober 1888 is te Puttershoek een hulptelegraafkantoor opgericht.

Hulppost- en telegraafkantoor Puttershoek
PUTTERSHOEK

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

PUTTERSHOEK / OUD-BEIJERLAND
RNHK 1089
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1929-05-27

PUTTERSHOEK
KNHK 2443
1955-10-01

QUATREBRAS (FR)
Bestelhuis Quatrebras
Te Quatrebras (gemeente Tietjerksteradeel) was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Dokkum. Tevens was een wisselplaats ingericht vanaf 1 juni 1864
tot en met 31 juni 1866. Na opheffing van het bestelhuis in 1874 werd geen hulppostkantoor opgericht.
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