RAALTE (OV)
Distributiekantoor Raalte
Te Raalte was vanaf 1838 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Zwolle. Tevens was vanaf 1834 een paardenpoststation ingericht. Het distributiekantoor
te Raalte werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Raalte
Het hulppostkantoor Raalte werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Almelo.
RAALTE
KNHK 2444
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
RAALTE
KNHK 2445
1872-08-05

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Raalte behoorde later tot het ressort van het postkantoor Zwolle.
RAALTE

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 15 januari 1889 werd het hulppostkantoor te Raalte opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Raalte
Met ingang van 16 januari 1889 is te Raalte een postkantoor gevestigd.
RAALTE
KNPK 0360
1889-01-16
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Post- en telegraafkantoor Raalte
Dienstorder No 177 P. – 111 T. van 17 augustus 1894: Op 23 dezer wordt te Raalte, in vereeniging
met het Postkantoor aldaar, een Rijkstelegraafkantoor voor het algemeen verkeer geopend.
Mededeelingen No 6698S van 26 juni 1929: De bij wijze van proef gevestigde bijkantoren te Beek
(Lb.), Boskoop, Delden, Gemert, Huizen (N.H.), Oosterbeek, Raalte, Waddinxveen, Warmond, Wolvega, Wijhe en Zundert worden met ingang van 1 Juli 1929 vervangen door een hoofdkantoor.
In verband hiermede zullen de hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren te Schimmert en te Heeten en
de poststations te Achtmaal en te Wernhoutsbrug met ingang van dien datum ressorteeren resp. onder het hoofdkantoor te Beek (Lb.), Raalte en Zundert.
De hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren te Oldeholtpa en Scherpenzeel-Munnekeburen worden
met ingang van voornoemden datum voor den postdienst van het ressort van het kantoor Heerenveen
overgebracht naar dat van het hoofdkantoor te Wolvega.
RAALTE

Op 31 maart 1937 is het postkantoor te Raalte opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Raalte
Mededeelingen van 17 maart 1937: Met ingang van 1 April 1937 worden de postkantoren te Hansweert, Joure, Lemmer, Lobith-Tolkamer, Raalte, Renkum, Sassenheim, Twello en Vianen vervangen
door hulppostkantoren, welke -evenals de met deze kantoren verbonden hulpkantoren en poststations
(het ressort der resp. voormalige hoofdkantoren)- niet onder een hoofdkantoor zullen ressorteeren.

RAALTE

Luttenberg zie tevens LUTTENBERG

Met ingang van 1 juni 1966 is het postagentschap Raalte-Luttenberg gevestigd.

RAAMSDONK (NB)
Distributiekantoor Raamsdonk
Te Raamsdonk was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor ’s-Hertogenbosch. In 1820 werd een entrepot ingericht voor Geertruidenberg.
Tevens was in 1834 een paardenpoststation ingericht.

Het entrepot werd in 1849 opgeheven. Het distributiekantoor te Raamsdonk werd op 31 augustus
1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Raamsdonk
Het hulppostkantoor Raamsdonk werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Geertruidenberg.
RAAMSDONK
KNHK 2446
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw, groen en rood. Lettertype met schreven.
RAAMSDONK
KNHK 2447
1865-07-28

(geschreven in het stempelboek) Het stempel heeft een hoogte van 5 mm. Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
Het hulppostkantoor te Raamsdonk werd op 31 mei 1879 opgeheven en vervangen door een posten telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Raamsdonk
Met ingang van 1 juni 1879 is te Raamsdonk een post- en telegraafkantoor gevestigd.
RAAMSDONK
KNPK 0361
1883-07-31

De benaming van het postkantoor Raamsdonk werd op 1 mei 1910 gewijzigd in Raamsdonksveer
(zie aldaar).

Hulppostkantoor Raamsdonk (Dorp) (1)
Het hulppostkantoor Raamsdonk (Dorp) werd opgericht op 1 oktober 1903. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het op 1 juni 1879 opgerichte postkantoor Raamsdonk.
RAAMSDONK (DORP)
KNHK 2448
1903-10-01
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Op 31 oktober 1939 werd het hulppostkantoor te Raamsdonk (Dorp) opgeheven en vervangen door
een poststation.

Poststation Raamsdonk (Dorp)
Met ingang van 1 november 1939 is te Raamsdonk (Dorp) een poststation gevestigd.
Het poststation te Raamsdonk (Dorp) is op 15 augustus 1947 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Raamsdonk (Dorp) (2)
Met ingang van 16 augustus 1947 is te Raamsdonk (dorp) een hulppostkantoor gevestigd behorende
tot het ressort van het postkantoor Raamsdonksveer.
RAAMSDONKDORP- / RAAMSDONKSVEER
RNHK 1090
1947-08-15

Met ingang van 1 juli 1966 is het hulppostkantoor te Raamsdonk (dorp) overgebracht van her ressort
van het postkantoor Raamsdonksveer naar het ressort van het postkantoor Breda.
RAAMSDONKDORP / BREDA
RNHK 1091
1966-05-16
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RAAMSDONK (DORP)
KNHK 2449
1967-11-15

Dienstorder No H.315 van 12 juni 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het hierna vermelde hulppostkantoor wordt met ingang van 1 juli 1973 gewijzigd in
de daarachter vermelde benaming;
Oude benaming
Nieuwe benaming
Raamsdonk (Dorp)
Raamsdonk
RAAMSDONK
KNHK 2450
1973-01-23

Mededelingen No 36 van 6 september 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1977 worden de hulppostkantoren met bestelling te Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe,
Lage Zwaluwe, Made, Raamsdonk en Raamsdonksveer alsmede het zitting houden te Drimmelen
overgebracht van het ressort van het postkantoor Breda naar het ressort van het postkantoor Oosterhout (Nb).
Op 12 juni 1979 is het hulppostkantoor te Raamsdonk opgeheven. De plaats Raamsdonk werd opgenomen in de route van het Rijdend Postkantoor Oosterhout.

RAAMSDONKSVEER (NB)
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Postkantoor Raamsdonksveer
De benaming van het postkantoor Raamsdonk werd op 1 mei 1910 gewijzigd in Raamsdonksveer.
RAAMSDONKSVEER
KNPK 0362
1910-05-03

RAAMSDONKSVEER
KNPK 0363
1921-05-10

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

Hulppostkantoor Raamsdonksveer
Met ingang van 1 juli 1964 is te Raamsdonksveer een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Waalwijk.
RAAMSDONKSVEER / WAALWIJK
RNHK 1092
1964-06-16
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Het hulppostkantoor te Raamsdonksveer is op 1 juli 1966 overgebracht van het ressort van het postkantoor Waalwijk naar het ressort van het postkantoor Breda.
RAAMSDONKSVEER / BREDA
RNHK 1093
1966-05-16

Mededelingen No 36 van 6 september 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1977 worden de hulppostkantoren met bestelling te Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe,
Lage Zwaluwe, Made, Raamsdonk en Raamsdonksveer alsmede het zitting houden te Drimmelen
overgebracht van het ressort van het postkantoor Breda naar het ressort van het postkantoor Oosterhout (Nb).
RAAMSDONKSVEER
KNHK 2451
1977-09-21

RAARD (FR)
Bestelhuis Raard
Te Raard was vanaf 1 januari 1860 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Dokkum. Na opheffing van het bestelhuis in 1876 werd geen hulppostkantoor opgericht.
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RAMSPOL (FL)
Poststation Ramspol
Mededeelingen No. L I van 16 december 1942: Den 19den October 1942 zijn te De Voorst, Kadoelen, Marknesse en den 12den November te Marknesse-Zuid poststations zonder bestelling gevestigd,
die ressorteeren onder het postkantoor te Zwartsluis. Den 1sten November j.l. zijn te Ramspol, Zwartemeer, Ens en Schokland poststations zonder bestelling gevestigd, die ressorteeren onder het postkantoor te Kampen.
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van februari 1943 is de volgende toelichting
opgenomen: De nieuwe poststations zijn gelegen in den Noord-Oost Polder, een gedeelte der voormalige Zuiderzee. Wij vernamen, dat de kok-beheerders van de verschillende kampen zijn aangesteld
als stationhouder P.T.T. De brieven en andere poststukken worden echter niet door hen afgestempeld; dit geschiedt nog steeds door het kantoor in verbinding, b.v. Kampen. De door de arbeiders der
Zuiderzeewerken aangeboden postwissels en aangeteekenden stukken worden direct bij aanbieding
door den stationhouder ingeschreven waarvoor reçu verstrekt wordt. De brievenpost wordt door een
besteller per motorrijwiel gebracht en gehaald, de aangenomen postpakketten worden in een verzegelde postzak door een expediteur medegenomen.
De stationhouders hebben nog geen dagteekeningstempel te hunner beschikking. Wel een kantoornaamstempel, grooter dan de meeste tot nu toe verstrekte kantoornaamstempels.
RAMSPOL (N.O.P.)
KNPS 0337
1947-03-03

Mededeling No 29113 van 9 november 1949: Met ingang van 1 November 1949 zijn de poststations
te Enservaart (N.O.P.), Lemstervaart (N.O.P.), Nagele (N.O.P.), Ramspol (N.O.P.), Schokland
(N.O.P.), Schoterbrug (N.O.P.) en de Voorst (N.O.P.) opgeheven, terwijl het hulppostkantoor te
Emmeloord (N.O.P.) aan het ressort van het hoofdkantoor te Kampen is toegevoegd.

RANDWIJK (GD)
Bestelhuis Randwyk
Te Randwyk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Wageningen. Het bestelhuis werd op 15 juli 1873 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Randwijk (1)
Het hulppostkantoor Randwijk werd opgericht op 16 juli 1873. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Wageningen.
RANDWIJK
KNHK 2452
1873-07-16
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Later Zetten:
RANDWIJK

RANDWIJK (Gld.)
KNHK 2453
1921-01-08

Op 28 februari 1928 is het Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Randwijk opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Randwijk (1)
Mededeelingen No 2003S van 29 februari 1928: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Randwijk wordt met ingang van 1 Maart 1928 vervangen door een station voor den post-, telegraafen telefoondienst. De postbestelling ter plaatse zal van het station uit geschieden.
Mededeelingen No 10497S van 14 september 1932: Met ingang van 16 September 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Zetten vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk evenals de hulpkantoren te Andelst, Dodewaard en Heteren, alsmede de stations te
Hemmen, Herveld en Randwijk voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Nijmegen.
Het poststation te Randwijk is op 30 november 1943 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Randwijk (2)
Met ingang van 1 december 1943 is te Randwijk een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Elst (Gelderland).
RANDWIJK- / ELST (Gld.)
RNHK 1094
1943-11-19
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RANDWIJK (Gld.)
KNHK 2454
1946-05-10

Op 31 oktober 1962 is het hulppostkantoor te Randwijk opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Randwijk (2)
Met ingang van 1 november 1962 is te Randwijk een poststation gevestigd.
Op 31 januari 1972 is het poststation te Randwijk opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Randwijk
Met ingang van 1 februari 1972 is te Randwijk een plattelandspostagentschap gevestigd onder het
postkantoor Elst (Gld).
RANDWIJK
KNPL 0241
1972-02-02

RANSDORP (NH)
Bestelhuis Ransdorp
Te Ransdorp was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Amsterdam. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1856 tevens de postale dienstverlening voor
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Belmermeer en Holijsloot. Het bestelhuis werd op 31 januari 1871 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ransdorp
Het hulppostkantoor Ransdorp werd op 1 februari 1871 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Amsterdam.
RANSDORP
KNHK 2455
1871-02-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 januari 1924 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ransdorp opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Ransdorp
Mededeelingen No 551S van 16 januari 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ransdorp wordt met ingang van 1 Februari 1924 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en
telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Nieuwendam uit geschieden.
RANSDORP

Tweede gebruiksperiode vanaf juni 1927.
RANSDORP (N.H.)
KNPS 0338
1948-12-01
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RANSDORP
KNPS 0339
1969-05-08

Gebruiksperiode van 8 mei 1969 tot en met 11 december 1977.
Dienstorder No H.561 van 6 december 1977: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting wordt met ingang van 12 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Poststation
Ransdorp
Amsterdam-Dorpsweg

RAUWERD (FR)
Hulppostkantoor Rauwerd
Het hulppostkantoor Rauwerd werd opgericht op 1 januari 1858. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Sneek.
RAUWERD
KNHK 2456
1858-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
RAUWERD
KNHK 2457
1876-07-21

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Rauwerd behoorde later tot het ressort van het op 1 januari 1884 opgerichte
postkantoor Grouw.
RAUWERD
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
RAUWERD / GROUW
RNHK 1095
1929-07-15

Het hulppostkantoor te Rauwerd is met ingang van 1 juli 1930 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Grouw naar het ressort van het postkantoor Leeuwarden.
RAUWERD / LEEUWARDEN
RNHK 1096
1930-07-04

Op 30 april 1960 is het hulppostkantoor te Rauwerd opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Rauwerd
Met ingang van 1 mei 1960 is te Rauwerd een poststation gevestigd.
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Op 28 februari 1976 is het poststation te Rauwerd opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Rauwerd
Met ingang van 1 maart 1976 is te Rauwerd een plattelandspostagentschap gevestigd.
RAUWERD
KNPL 0242
1976-03-08

Telegraafkantoor Rauwerd
Rauwerd.
KNTF 0111
18..

RAVENSTEIN c.q. RAVESTEIN (NB)
Distributiekantoor Ravestein
Te Ravestein was vanaf 1844 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor ’s-Hertogenbosch. Het distributiekantoor te Ravestein werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ravestein (1)
Het hulppostkantoor Ravestein werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Grave.
RAVESTEIN
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KNHK 2458
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
RAVESTEIN
KNHK 2459
1869-09-28

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
RAVENSTEIN
KNHK 2460
1880-10-11

Het hulppostkantoor te Ravestein werd op 31 augustus 1883 opgeheven en vervangen door een posten telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Ravestein
Met ingang van 1 september 1883 is te Ravestein een post- en telegraafkantoor gevestigd.
De benaming RAVENSTEIN werd voorgeschreven vanaf november 1901.
RAVENSTEIN
KNPK 0364
1902-05-02

Het postkantoor te Ravenstein is op 30 september 1934 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ravenstein (2)
Met ingang van 1 oktober 1934 is te Ravenstein een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Nijmegen.
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RAVENSTEIN / NIJMEGEN
RNHK 1097
1934-10-17

Het hulppostkantoor te Ravenstein is op 1 februari 1947 overgebracht van het ressort van het postkantoor Nijmegen naar het ressort van het postkantoor Oss.
RAVENSTEIN / OSS
RNHK 1098
1947-02-13

RAVENSTEIN
KNHK 2461
1968-06-14

Plattelandspostagentschap Ravenstein-Rondestraat
Dienstorder No H.287 van 29 mei 1974: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het plattelandspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming Deursen, is
te rekenen van 9 mei 1974 gewijzigd in Ravenstein-Rondestraat.
RAVENSTEIN-RONDESTRAAT
DNPL 0085
1974-05-09
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RAVENSWAAIJ (GD)
Bestelhuis Ravenswaay
Te Ravenswaay was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Wijk bij Duurstede. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ravenswaaij
Het hulppostkantoor Ravenswaaij werd opgericht op 1 oktober 1870 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Wijk bij Duurstede.
RAVENSWAAIJ
KNHK 2462
1870-10-01

Op 15 juni 1925 is het hulppostkantoor te Ravenswaaij opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Ravenswaaij
Mededeelingen No 5861S van 10 juni 1925: Het hulppostkantoor te Ravenswaay wordt met ingang
van 16 Juni 1925 vervangen door een poststation. De postbestelling te Ravenswaay en te Rijswijk
(Gld.) zal van Culemborg uit geschieden.
RAVENSWAAIJ
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RECHTEREN (OV)
Bestelhuis Rechteren
Te Rechteren was vanaf 1 juli 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Koevorden. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Damsholte
en Hessem. Het bestelhuis werd op 30 september 1868 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Rechteren
Het hulppostkantoor Rechteren werd opgericht op 1 oktober 1868. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Zwolle.
RECHTEREN
KNHK 2463
1868-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Rechteren werd opgeheven op 31 december 1890.

REEK (NB)
Bestelhuis Reek
Te Reek was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Grave. Het bestelhuis werd op 31 december 1873 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Reek (1)
Het hulppostkantoor Reek werd op 1 januari 1873 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Grave.
REEK
KNHK 2464
1873-01-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
REEK (N.B.)
KNHK 2465
1920-09-11

REEK / RAVENSTEIN
RNHK 1099
1929-05-02

Het hulppostkantoor te Reek is op 17 oktober 1934 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Ravenstein naar het ressort van het postkantoor Nijmegen.
REEK / NIJMEGEN
RNHK 1100
1934-10-17

Het hulppostkantoor te Reek is op 16 februari 1947 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Nijmegen naar het ressort van het postkantoor Oss.
REEK / OSS
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RNHK 1101
1947-02-13

Op 31 december 1952 is het hulppostkantoor te Reek opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Reek
Met ingang van 1 januari 1953 is te Reek een poststation gevestigd.
Het poststation te Reek is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Reek (2)
Met ingang van .. is te Reek een hulppostkantoor gevestigd.
REEK
KNHK 2466
1968-06-14

Het hulppostkantoor te Reek is op 4 juni 1979 opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Reek
Op 5 juni 1979 is te Reek een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Oss.

REEUWIJK (ZH)
Hulppostkantoor Reeuwijk
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Het hulppostkantoor Reeuwijk werd opgericht op 1 november 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Gouda.
REEUWYK
KNHK 2467
1851-11-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
REEUWIJK
KNHK 2468
1868-09-30

Stempelafdrukken op postzegels in zwart en blauw.
REEUWIJK (Z.H.)
KNHK 2469
1921-03-05

REEUWIJK / GOUDA
RNHK 1102A
1929-04-02

REEUWIJK (Z.H.)
KNHK 2470
1949-05-24
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REEUWIJK / GOUDA
RNHK 1102B
1949-05-24

Plattelandspostagentschap Reeuwijk-Dorpsweg
Mededelingen No 9 van 2 maart 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 3 maart 1976 wordt het plattelandspostagentschap Reeuwijk-Dorpsweg gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Gouda.
REEUWIJK-DORPSWEG
DNPL 0086
1976-03-03

REIJEN zie RIJEN
REKKEN (GD)
Bestelhuis Rekken
Te Rekken (gemeente Eibergen) was vanaf 1 januari 1857 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Zutphen. Na opheffing van het bestelhuis in 1877 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Rekken
Met ingang van 1 januari 1914 is te Rekken een hulptelegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
REKKEN
KNTF 0112
1913-12-22
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Hulppostkantoor Rekken
Mededeelingen No 7069s van 31 december 1914: Met ingang van 1 Februari 1915 wordt een hulppostkantoor te Rekken gevestigd, waarvoor het postkantoor te Eibergen als hoofdkantoor zal optreden.
REKKEN (GELDERL.)
KNHK 2471
1915-02-01

Op 30 juni 1927 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Rekken opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Rekken
Mededeelingen No 4574S van 22 juni 1927: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Rekken
wordt met ingang van 1 Juli 1927 vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation met telegrambestelling.
Mededeelingen No 9875S van 30 augustus 1932: Met ingang van 1 September 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Eibergen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en een telefoonkantoor, hetwelk evenals het station te Rekken voor den postdienst zal ressorteeren onder het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Enschede.
Het poststation te Rekken is op 14 augustus 1947 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Rekken
Met ingang van 15 augustus 1947 is te Rekken een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Eibergen.
REKKEN- / EIBERGEN
RNHK 1103
1947-08-15
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Op 31 januari 1969 is het hulppostkantoor te Rekken opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Rekken
Met ingang van 1 februari 1969 is te Rekken een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Eibergen.
REKKEN
KNPL 0243
1969-02-04

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

Hulppostkantoor Renesse
Het hulppostkantoor Renesse werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Zierikzee.
RENESSE
KNHK 2472
1870-10-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
RENESSE / ZIERIKZEE
RNHK 1104
1929-05-23

RENESSE (Zl.)
KNHK 2473
1929-08-17

RENESSE / ZIERIKZEE
RNHK 1105
1954-12-30

RENKUM (GD)
Distributiekantoor Renkum
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Te Renkum was vanaf 1834 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Arnhem. Het distributiekantoor te Renkum werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Renkum (1)
Het hulppostkantoor Renkum werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Wageningen.
RENKUM
KNHK 2474
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in groen en zwart. Lettertype met schreven.
RENKUM
KNHK 2475
1870-09-23

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Op 14 juni 1882 werd het hulppostkantoor te Renkum opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Renkum
Met ingang van 15 juni 1882 is te Renkum een post- en telegraafkantoor gevestigd.
RENKUM
KNPK 0365
1887-09-20

Dienstorder No 147 P – 220 T van 16 september 1898: In verband met de wapenschouwing op de
Renkumsche heide zijn de post- en telegraafkantoren te Oosterbeek en Renkum, respectievelijk van
15 tot en met 22 en van 19 tot en met 21 dezer, open van 71/2 ure voor- tot 81/2 ure namiddags.
RENKUM
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Op 31 maart 1937 is het postkantoor te Renkum opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Renkum (2)
Mededeelingen van 17 maart 1937: Met ingang van 1 April 1937 worden de postkantoren te Hansweert, Joure, Lemmer, Lobith-Tolkamer, Raalte, Renkum, Sassenheim, Twello en Vianen vervangen
door hulppostkantoren, welke -evenals de met deze kantoren verbonden hulpkantoren en poststations
(het ressort der resp. voormalige hoofdkantoren)- niet onder een hoofdkantoor zullen ressorteeren.

RENOY zie RHENOY
RENSWOUDE (UT)
Hulppostkantoor Renswoude (1)
Het hulppostkantoor Renswoude werd opgericht op 1 mei 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Veenendaal.
RENSWOUDE
KNHK 2476
1851-05-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
RENSWOUDE
KNHK 2477
1872-05-29

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Renswoude
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RENSWOUDE
KNTF 0000
1913-06-09

Met ingang van 16 september 1924 is het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Renswoude
opgeheven.

Hulppostkantoor Renswoude
RENSWOUDE (Ut.)
KNHK 2478
1916-09-26

RENSWOUDE / VEENENDAAL
RNHK 1106
1929-05-22
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Het hulppostkantoor te Renswoude werd met ingang van 30 november 1936 opgeheven en vervangen
door een poststation.

Poststation Renswoude
Op 1 december 1936 is te Renswoude een poststation gevestigd.
Het poststation te Renswoude is op 30 september 1943 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Renswoude (2)
Met ingang van 1 oktober 1943 is te Renswoude een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Veenendaal.
RENSWOUDE / VEENENDAAL
RNHK 1107
1943-10-04

Het hulppostkantoor te Renswoude werd met ingang van 31 januari 1959 opgeheven en vervangen
een poststation.

Poststation Renswoude
Op 1 februari 1959 is te Renswoude een poststation gevestigd.

RESSEN (GD)
Post-, telegraaf- en telefoonstation Ressen
Mededeelingen No 1655S van 11 februari 1931: Den 4en Februari 1931 werd te Ressen gevestigd
een poststation, een telegraafstation en een telefoonstation.
Het poststation te Ressen werd op 1 oktober 1941 opgeheven.

RETRANCHEMENT (ZL)
Bestelhuis Retranchement
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Te Retranchement was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Sluis. Het bestelhuis werd op 30 april 1874 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Retranchement
Het hulppostkantoor Retranchement werd opgericht op 1 mei 1874. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Sluis.
RETRANCHEMENT
KNHK 2479
1874-05-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 30 september 1923 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Retranchement opgeheven
en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Retranchement
Mededeelingen No 10383S van 26 september 1923: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Retranchement wordt met ingang van 1 October 1923 opgeheven. Tegelijkertijd wordt aldaar een
station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst gevestigd. De postbestelling ter plaatse zal van
Sluis uit geschieden.
Op .. is het poststation te Retranchement opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Retranchement
Met ingang van 16 juni 1941 is te Retranchement een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Breskens.
RETRANCHEMENT (Zl.)
KNHK 2480
1941-06-14

Op 30 november 1966 is het hulppostkantoor te Retranchement opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap behorende tot het ressort van het postkantoor Breskens.
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Plattelandspostagentschap Retranchement
Met ingang van 1 december 1966 is te Retranchement een plattelandspostagentschap gevestigd.
BRESKENS / RETRANCHEMENT
RNPL 0025
1966-11-09

Het plattelandspostagentschap Retranchement werd op 1 april 1975 overgebracht van het ressort van
het postkantoor Breskens naar het ressort van het postkantoor Oostburg.
RETRANCHEMENT
KNPL 0244
1975-04-01

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

REUSEL c.q. REUZEL (NB)
Bestelhuis Reuzel
Te Reuzel was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Eindhoven. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Reusel
Het hulppostkantoor Reusel werd op 1 juli 1870 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Eindhoven.
REUSEL
KNHK 2481
1870-07-01

31

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming REUZEL werd vanaf 1 januari 1883 voorgeschreven.
REUZEL
KNHK 2482
1898-09-30

Vanaf november 1901 was de benaming REUSEL weer van kracht.
REUSEL

REUZEL (N.B.)
KNHK 2483
1917-08-01

REUZEL / EINDHOVEN
RNHK 1108
1929-05-02
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REUSEL (N.B.)
KNHK 2484
1930-11-07

REUSEL / EINDHOVEN
RNHK 1109
1930-11-07

Met ingang van 1 februari 1979 is het hulppostkantoor te Reusel overgebracht van het ressort van het
postkantoor Eindhoven naar het ressort van het postkantoor Veldhoven.
REUSEL
KNHK 2485
1978-10-26

REUTUM (OV)
Poststation Reutum
Met ingang van .. 1941 is te Reutum een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Almelo.
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REUTUM (Ov.)
KNPS 0340
1941-06-03

Op 28 november 1976 is het poststation te Reutum opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Reutum
Mededelingen No 48 van 30 november 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 29 november 1976 wordt het poststation te Reutum vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Almelo.
REUTUM
KNPL 0245
1976-12-16

REUVER (LB)
Hulppostkantoor Reuver
Het hulppostkantoor Reuver werd opgericht op 10 februari 1866. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Roermond.
REUVER
KNHK 2486
1866-02-10

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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REUVER
KNHK 2487
1873-02-14

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
REUVER / TEGELEN
RNHK 1110
1929-05-24

Plattelandspostagentschap Reuver-De Lommerbergen
Mededelingen No 7 van 14 februari 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 maart 1978 wordt het intern plattelandspostagentschap Reuver-De Lommerbergen gevestigd,
dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Tegelen.
REUVER- DE LOMMERBERGEN
DNPL 0086K
1978-04-19

REUZEL zie REUSEL
RHEDEN c.q. REDE (GD)
Hulppostkantoor Rheden
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Het hulppostkantoor Rheden werd opgericht op 15 juli 1874. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Velp (Gelderland).
RHEDEN
KNHK 2488
1874-07-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 1 januari 1883 werd de benaming gewijzigd in REDE.
REDE
KNHK 2489
1892-07-07

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming REDE werd weer teruggebracht tot de oude benaming RHEDEN in november 1901. Een
stempel met deze benaming werd echter al in juni 1898 verstrekt.
RHEDEN

RHEDEN / DIEREN
RNHK 1111
1929-05-19
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RHENEN (UT)
Distributiekantoor Rhenen
Te Rhenen was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Utrecht.

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

Hulppostkantoor Rhenen
Het hulppostkantoor Rhenen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Veenendaal.
RHENEN
KNHK 2490
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
RHENEN
KNHK 2491
1872-06-10

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Rhenen werd op 31 juli 1874 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Rhenen
Met ingang van 1 augustus 1874 is te Rhenen een postkantoor gevestigd.
Het telegraafkantoor te Rhenen werd opgericht op 15 augustus 1874.

Post- en telegraafkantoor Rhenen
Met ingang van 1889 is te Rhenen een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het
postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
RHENEN
KNPK 0366
1930-08-26
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Op 31 augustus 1938 is het postkantoor te Rhenen opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Rhenen
Mededeelingen P.T.T. van 17 augustus 1938: Met ingang van 1 September 1938 wordt het postkantoor te Rhenen omgezet in een hulppostkantoor.
RHENEN / WAGENINGEN
RNHK 1112
1938-08-30

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.

RHENEN

Postagentschap

RHENEN

Valleiweg

Met ingang van 27 augustus 1962 is het postagentschap Rhenen-Valleiweg gevestigd.

Plattelands bijkantoor vooruitgeschoven loket Rhenen-Achterbergsestraatweg
Dienstorder No H.294 van 22 mei 1979: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 23 april 1979 is de benaming van het plattelands bijkantoor vooruitgeschoven loket,
dat werd aangeduid met de benaming Rhenen-Cuneraweg 213, gewijzigd in Rhenen-Achterbergsestraatweg.
RHENEN- ACHTERBERGSESTRAATWEG
DNBK 0336
1979-03-22
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Plattelandspostagentschap Rhenen-Cuneraweg 213
Op 9 april 1973 werd het plattelandspostagentschap Rhenen-Cuneraweg 213 gevestigd (voorheen
plattelandspostagentschap Achterberg).
RHENEN-CUNERAWEG 213
DNPL 0087
1973-04-09

Op 31 augustus 1978 is het plattelandspostagentschap Rhenen-Cuneraweg 213 opgeheven.

Zitting houden te Rhenen-Cuneraweg 213
Mededelingen No 38 van 19 september 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 1 september 1978 is het plattelandspostagentschap Rhenen-Cuneraweg 213
opgeheven en wordt daarvoor in de plaats te rekenen van genoemde datum zitting gehouden. Het zitting
houden blijft voorlopig aangeduid met de benaming Rhenen-Cuneraweg 213.
Dienstorder No H.294 van 22 mei 1979: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 23 april 1979 is de benaming van het plattelands vooruitgeschoven loket, dat werd
aangeduid met de benaming Rhenen-Cuneraweg 213, gewijzigd in Rhenen-Achterbergsestraatweg.

RHENOY (GD)
Bestelhuis Renoy
Te Renoy (gemeente Beest) was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Bommel (Zaltbommel). Na opheffing van het bestelhuis in 1863 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Poststation Rhenoy
RHENOIJ (Gld.)
KNPS 0341
1941-06-12
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RHOON (ZH)
Distributiekantoor Rhoon
Te Rhoon was vanaf 1831 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Rotterdam. Het distributiekantoor te Rhoon werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Rhoon
Het hulppostkantoor Rhoon werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Rotterdam.
RHOON
KNHK 2492
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart. Lettertype met schreven.
RHOON
KNHK 2493
1875-06-09

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
RHOON / ROTTERDAM
RNHK 1113
1929-03-11
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RHOON
KNHK 2494
1955-10-01

RHOON / ROTTERDAM
RNHK 1114
1956-12-22

Het hulppostkantoor te Rhoon is met ingang van 1 juli 1964 overgebracht van het ressort van het postkantoor Rotterdam naar het ressort van het postkantoor Hoogvliet.
RHOON / HOOGVLIET
RNHK 1115
1964-06-11
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RIDDERKERK (ZH)
Distributiekantoor Ridderkerk
Te Ridderkerk was vanaf 1816 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Dordrecht. Het distributiekantoor te Ridderkerk werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Ridderkerk
Het hulppostkantoor Ridderkerk werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Dordrecht.
RIDDERKERK
KNHK 2495
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
Het telegraafkantoor te Ridderkerk werd opgericht op 15 augustus 1867.
RIDDERKERK
KNHK 2496
1871-12-27

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
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Op 30 juni 1916 is het hulppostkantoor te Ridderkerk opgeheven en vervangen door een post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Ridderkerk
Mededeelingen No 4264s van 22 juni 1916: Met ingang van 1 Juli a.s. wordt het hulppostkantoor te
Ridderkerk opgeheven en aldaar, in vereeniging met het ter plaatse bestaande telegraafkantoor, een
postkantoor opgericht.
RIDDERKERK

Mededeelingen No 5509S van 29 mei 1929: Het bij wijze van proef gevestigde bijkantoor te Ridderkerk is met ingang van 1 Juni 1929 vervangen door een hoofdkantoor.
Op 31 augustus 1932 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ridderkerk opgeheven en vervangen door een hulppost-, een telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, een telegraaf- en telefoonkantoor Ridderkerk
Mededeelingen No 9588S van 24 augustus 1932: Met ingang van 1 September 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ridderkerk vervangen door een hulppost-, een telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Rotterdam.
RIDDERKERK / ROTTERDAM
RNHK 1116
1932-09-29
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Op 30 april 1964 is het hulppostkantoor te Ridderkerk opgegeven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Ridderkerk
Met ingang van 1 mei 1964 is te Ridderkerk een hoofdpostkantoor gevestigd.

RIDDERKERK

Postagentschappen

RIDDERKERK

Amaliastraat

Dienstorder No H.398 van 30 augustus 1977: kantoren, Vestiging enz.
De benaming van het stadspostagentschap, dat thans wordt aangeduid met de benaming SlikkerveerAmaliastraat, met ingang van 1 september 1977 gewijzigd in Ridderkerk-Amaliastraat.
RIDDERKERK-AMALIASTRAAT
DNPA 0920
1977-09-01

RIDDERKERK

Mauritsweg

Mededelingen No 49 van 7 december 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 december 1971 is het hulppostkantoor zonder bestelling te Rijsoord vervangen door het stadspostagentschap Ridderkerk-Mauritsweg, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor
Ridderkerk.
RIDDERKERK-MAURITSWEG
DNPA 0921
1971-12-22

RIDDERKERK

Olmenlaan

Mededeling No 49 van 9 december 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 december 1975 is het stadspostagentschap Ridderkerk-Olmenlaan gevestigd, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Ridderkerk.
RIDDERKERK-OLMENLAAN
DNPA 0922
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1975-12-01

Hulppostkantoor Ridderkerk-Generaal Smutsstraat
Dienstorder No H.398 van 30 augustus 1977: kantoren, Vestiging enz.
De benaming van het hulppostkantoor met bestelling, dat thans wordt aangeduid met de benaming
Bolnes, met ingang van 1 september 1977 gewijzigd in Ridderkerk-Generaal Smutsstraat.
RIDDERKERK- GENERAAL SMUTSSTRAAT
DNHK 0035
1972-03-13

RIED (FR)
Poststation Ried
Met ingang van .. 1936 is te Ried een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Franeker.
RIED (Fr.)
KNPS 0342
1947-12-18

Op 31 augustus 1974 is het poststation te Ried opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.
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Plattelandspostagentschap Ried
Mededelingen No 36 van 10 september 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 september 1974 is het poststation te Ried vervangen door een plattelandspostagentschap, dat
voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Franeker.
RIED
KNPL 0246
1974-09-13

RIEL (NB)
Hulppostkantoor Riel (1)
Het hulppostkantoor Riel werd opgericht op 1 juli 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Tilburg.
RIEL
KNHK 2497A
1870-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Riel werd op 31 augustus 1874 opgeheven.

Hulppostkantoor Riel (2)
Mededeelingen No 2317s van 11 mei 1911: Met ingang van 1 Juni 1911 wordt een hulppostkantoor
gevestigd te Riel, waarvoor het postkantoor te Tilburg zal optreden als hoofdkantoor.
Dit hulppostkantoor wordt door middel van een bodeloop naar de halte Riel v.v., driemaal daags, in
verbinding gesteld met de treinen nos. 490, 491 en 495/496 van de lijn Tilburg-Turnhout. (Op Zon- en
feestdagen worden twee bodeloopen uitgevoerd, in verband met de treinen n os. 490 en 491).
RIEL
KNHK 2497B
1911-06-01
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Op 15 maart 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Riel opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Riel
Mededeelingen No 2005S van 4 maart 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Riel
wordt met ingang van 16 Maart 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Tilburg uit geschieden.
RIEL

RIETHOVEN (NB)
Hulppostkantoor Riethoven
Het hulppostkantoor Riethoven werd op 16 november 1870 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Eindhoven.
RIETHOVEN
KNHK 2498
1870-11-16

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

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Riethoven
Met ingang van 1 juni 1920 is te Riethoven een hulptelegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
RIETHOVEN (N.B.)
KNTF 0000
1920-06-01
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Het in 1920 aan het hulptelegraaf- en telefoonstation Riethoven verstrekte kantoornaamstempel werd
bij de omzetting tot telegraaf- en telefoonstation teruggezonden. Dit stempel werd opnieuw verstrekt in
1927 ten behoeve van het post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Riethoven
Met ingang van 1 april 1923 is te Riethoven een post-, telegraaf- en telefoonstation gevestigd.
RIETHOVEN (N.B.)

Het opnieuw toegezonden naamstempel werd eerder gebruikt opgeheven door het hulptelegraaf- en
telefoonkantoor Riethoven.
Het poststation te Riethoven werd opgeheven op .. en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Riethoven
Met ingang van .. is te Riethoven een hulppostkantoor gevestigd.
RIETHOVEN (N.B.)
KNHK 2499
1941-06-23
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Het hulppostkantoor Riethoven werd opgeheven op 1 november 1966.

Plattelandspostagentschap Riethoven
Op 16 mei 1967 werd te Riethoven een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Valkenswaard.
VALKENSWAARD / RIETHOVEN
RNPL 0026
1967-05-09

RIETMOLEN c.q. DE RIETMOLEN (GD)
Bestelhuis De Rietmolen
Te De Rietmolen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Winterswijk. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor De Rietmolen
Mededeelingen No 5073s van 10 juli 1918: Met ingang van 16 Juli resp. 1 Augustus 1918, wordt een
hulppostkantoor gevestigd te Noordijk resp. de Rietmolen waarvoor het postkantoor te Neede als
hoofdkantoor zal optreden.
DE RIETMOLEN (Gld.)
KNHK 2500
1918-08-01

Mededeelingen No 5401S van 18 mei 1932: Met ingang van 1 Juni 1932 wordt het post-, telegraafen telefoonkantoor te Neede vervangen door een hulp post-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk,
evenals het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Noordijk en het hulppostkantoor te Rietmole
voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Enschede.
Dienstorder No H.366 van 7 augustus 1940: Wijziging kantoornaam Rietmole.
1. De benaming van het hulppostkantoor "Rietmole" is niet geheel in overeenstemming met die van
de plaats, waarin het hulppostkantoor is gelegen. De schrijfwijze voor den plaatsnaam is namelijk
“Rietmolen”.
2. Dienovereenkomstig wordt de naam van het hulppostkantoor gewijzigd; deze zal derhalve voortaan
luiden: “Rietmolen”.
3. In afwachting van de betrekkelijke aanvullingsbladen of herdrukken behoort de wijziging voor
zoover noodig in de bij den PTT-dienst in gebruik zijnde boekwerken te worden aangebracht.
RIETMOLEN / ENSCHEDE
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RNHK 1117
1940-08-13

RIETMOLEN (Gld.)
KNHK 2501
1940-08-13

Op 30 juni 1956 werd het hulppostkantoor te Rietmolen opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Rietmolen
Met ingang van 1 juli 1956 is te Rietmolen een poststation gevestigd.
Met ingang van 1 maart 1973 is het poststation te Rietmolen overgebracht van het ressort van het
postkantoor Haaksbergen naar het ressort van het postkantoor Lichtenvoorde.
RIETMOLEN
KNPS 0343
1973-04-10

RIJEN c.q. REIJEN (NB)
Hulppostkantoor Rijen
Het hulppostkantoor Rijen werd opgericht op 1 januari 1874. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Breda.
RIJEN
KNHK 2502
1874-01-01
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REIJEN (N.B.)
KNHK 2503
1915-05-12

RIJEN / BREDA
RNHK 1118
1929-05-27

RIJEN (N.B.)
KNHK 2504
1941-03-27

Met ingang van 1 mei 1973 is het hulppostkantoor met bestelling te Rijen overgebracht van het ressort van het postkantoor Breda naar het ressort van het postkantoor Tilburg.
RIJEN
KNHK 2504K
1973-05-09
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Met ingang van 28 februari 1979 is het hulppostkantoor te Rijen opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Rijen
Op 1 maart 1979 is de bedrijfsvorm van het hulppostkantoor met bestelling te Rijen gewijzigd in
bijpostkantoor met bestelling.

KAMP BIJ REIJEN zie ook LEGERPLAATS BIJ REIJEN
Bijpostkantoor Kamp bij Rijen
KAMP BIJ RIJEN
KNBK 0030
1892-08-24

Dienstorder No 167 van 11 augustus 1910: Ten behoeve van de militairen (het Regiment Grenadiers en Jagers), die van 17-30 Augustus e.k. in het Kamp bij Reijen zullen verblijven, wordt in genoemd Kamp een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd, hetwelk voor de ontvangst van correspondentie
(aan het station Gilze-Rijen) op werkdagen in verbinding zal worden gesteld met de treinen Rotterdam-Venlo A en D, Venlo-Rotterdam IV en VI, en op Zondag met trein Rotterdam-Venlo A.
De ambtenaren. worden uitgenodigd de voor bedoelde militairen bestemde correspondentie zooveel
mogelijk onder bundelstrook, voorzien van het opschrift "Kamp bij Reijen", aan genoemde treinen te
doen toekomen.
Dienstorder No 182 van 26 augustus 1910: Vermits het Kamp bij Reijen van 1-9 September e.k.
door het 2de Regiment Infanterie zal worden betrokken, blijft het bepaald bij dienstorder 167 van dit
jaar tot 9 september a.s. van kracht.
KAMP BIJ REIJEN
KNBK 0031
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1911-09-09

Dienstorder No 201 van 30 augustus 1911: Ten behoeve van de militairen die van 9 t/m 15 September e.k. in het Kamp bij Reijen zullen verblijven, wordt in genoemd kamp een tijdelijk bijpostkantoor
gevestigd, hetwelk voor de ontvangst van correspondentie op werkdagen in verbinding zal worden
gesteld met de treinen Rotterdam-Venlo A, D, en Venlo-Rotterdam I, IV, VI; op Zondag alleen met de
treinen A en I.
De ambtenaren worden uitgenoodigd de voor de bedoelde militairen bestemde correspondentie zoveel
mogelijk onder bundelstrook, voorzien van het opschrift "Kamp bij Reijen", aan genoemde treinen te
doen toekomen.
LEGERPLAATS BIJ REIJEN.
KNBK 0032
1914-05-30

BREDA

Legerplaats bij Rijen

Mededeelingen No 4105s van 30 augustus 1911: Van 9 tot en met 15 September a.s. zal in de
Legerplaats bij Reijen een tijdelijk, tevens voor den telefoondienst opengesteld, bijpost- en
telegraafkantoor voor het algemeen verkeer zijn gevestigd. Dit bijkantoor zal zijn aangesloten op het
hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor te Reijen en zal zijne berichtenwisseling voeren over Breda, met
welk kantoor het door het hulppostkantoor te Reijen in voorkomende gevallen in rechtstreeksche
verbinding wordt gebracht.
Mededeelingen No 4318s van 14 september 1911: De openstelling van het bijpost- en
telegraafkantoor in de Legerplaats bij Reijen, aangekondigd in No. XXXV der Mededeelingen, vond niet
plaats wegens het niet betrekken van de Legerplaats.
Dienstorder No 178 van 7 augustus 1913: Het tijdelijk bijpostkantoor, hetwelk in de Legerplaats bij
Reijen zal zijn gevestigd, ten behoeve van de militairen, die van 18 t t/m 28 Augustus e.k. in genoemde
legerplaats zullen verblijven, wordt voor de ontvangst van correspondentie op werkdagen in verbinding
gesteld met de treinen Rotterdam-Venlo A, D, en Venlo, Rotterdam I, IV, VI; op Zondag alléén met de
treinen A en I.
De ambtenaren worden uitgenoodigd de voor bedoelde militairen bestemde correspondentie zooveel
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mogelijk onder bundelstrook, voorzien van het opschrift "Legerplaats bij Reijen", aan genoemde treinen
te doen toekomen.
Dienstorder No 103 van 28 mei 1914: Het tijdelijk bijpostkantoor, hetwelk van 3 tot en met 12 Juni e.k.
in de Legerplaats bij Reijen zal zijn gevestigd ten behoeve van de militairen, die in genoemde legerplaats
zullen verblijven, wordt voor de ontvangst van correspondentie op werkdagen in verbinding gesteld met
de treinen Rotterdam-Venlo A, D, E en Venlo-Rotterdam I, VI; op Zondag alléén met de treinen A en I.
De ambtenaren worden uitgenoodigd de voor de bedoelde militairen bestemde correspondentie zooveel
mogelijk onder bundelstrook, voorzien van het opschrift "Legerplaats bij Reijen", aan de genoemde
treinen te doen toekomen.
Mededeelingen No 2394s van 28 mei 1914: Van 3 tot en met 12 Juni 1914 zal in de Legerplaats bij
Reijen een tijdelijk, tevens voor den telefoondienst opengesteld, bijpost- en telegraafkantoor zijn
gevestigd.

RIJK (NH)
Bestelhuis Ryk
Te Ryk (gemeente Haarlemmermeer) was vanaf 1 januari 1857 een bestelhuis gevestigd
behorende tot postale gebied van het postkantoor Haarlem. Na opheffing van het bestelhuis in
1866 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Rijk
Mededeelingen No 2899s van 18 juli 1912: Met ingang van 1 Augustus e.k. wordt in de buurtschap
Rijk in den Haarlemmermeerpolder een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te
Hoofddorp-Haarlemmermeer zal optreden als hoofdkantoor. Tegelijkertijd zal van de spoorweglijn
Leiden-Hoofddorp door den Haarlemmermeerpolder voor postvervoer gebruik worden gemaakt.
RIJK (HAARLEMMERMEER)
KNHK 2505
1912-08-01

Op 31 mei 1926 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Rijk opgeheven en vervangen door
een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Rijk
Mededeelingen No 5626S van 5 mei 1926: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Rijk wordt
met ingang van 1 Juni 1926 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met
telegrambestelling.
RIJK (HAARLEMMERMEER)
KNPS 0344
1928-08-08
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RIJK (N.H.)
KNPS 0345
1941-06-12

RIJKEVOORT (NB)
Hulppostkantoor Rijkevoort (1)
Mededeelingen No 576s van 28 januari 1915: Met ingang van 1 Maart 1915 wordt te Rijkevoort een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Boxmeer als hoofdkantoor zal optreden.
RIJKEVOORT (NOORD-BRAB.)
KNHK 2506
1915-03-01

RIJKEVOORT / BOXMEER
RNHK 1119
1929-05-24
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Op 31 december 1939 is het hulppostkantoor te Rijkevoort opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Rijkevoort
Met ingang van 1 januari 1940 is te Rijkevoort een poststation gevestigd.
Het poststation te Rijkevoort is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Rijkevoort (2)
Met ingang van .. is te Rijkevoort een hulppostkantoor gevestigd.
Op 30 november 1971 is het hulppostkantoor te Rijkevoort opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Rijkevoort
Mededelingen No 43 van 26 oktober 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 december 1971 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling Rijkevoort vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Boxmeer.
RIJKEVOORT
KNPL 0247
1971-12-01

Mededelingen No 9 van 1 maart 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 maart 1977 wordt het plattelandspostagentschap te Rijkevoort overgebracht van het ressort van
het postkantoor Boxmeer naar het ressort van het postkantoor Uden onder gelijktijdige wijziging van de
grens tussen de postdistricten Maastricht en ’s-Hertogenbosch.

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

Hulppostkantoor Rhynsaterwoude
Het hulppostkantoor Rhynsaterwoude werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Alphen (aan den Rijn).
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RHYNSATERWOUDE
KNHK 2507
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in blauw, groen en rood. Lettertype met schreven.
RIJNSATERWOUDE
KNHK 2508
1884-00-00

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Mededeelingen No 7800S van 28 juli 1923: Het hulppostkantoor te Rijnsaterwoude wordt met ingang van 1 Augustus 1923 opgeheven. De brief- en pakketpostbestelling aldaar zal, te rekenen van
dien datum, van Leimuiden uit plaats vinden.

Poststation Rijnsaterwoude
Met ingang van 1 augustus 1923 is te Rijnsaterwoude een poststation gevestigd.
RIJNSATERWOUDE (Z.H.)
KNPS 0346
1941-06-12

Het poststation te Rijnsaterwoude is op 31 december 1968 opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Rijnsaterwoude
Met ingang van 1 januari 1969 is te Rijnsaterwoude een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Leiden.
RIJNSATERWOUDE
KNPL 0248
1969-03-21
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Mededelingen No 22 van 1 juni 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 juni 1971 worden het hulppostkantoor Leimuiden en het plattelandspostagentschap Rijnsaterwoude overgebracht van het ressort van het postkantoor Leiden naar het ressort van het postkantoor
Alphen aan den Rijn.

RIJNSBURG c.q. RHYNSBURG (ZH)
Hulppostkantoor Rhynsburg
Het hulppostkantoor Rhynsburg werd opgericht op 1 januari 1860. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Leiden.
RHYNSBURG
KNHK 2509
1860-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauwgroen, rood en zwart. Lettertype met schreven.
RIJNSBURG
KNHK 2510
1877-11-28

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Hulptelegraafkantoor Rijnsburg
RIJNSBURG
KNTF 0115
1909-01-21
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Hulppostkantoor Rijnsburg
RIJNSBURG
KNHK 2511
1913-01-04

RIJNSBURG / LEIDEN
RNHK 1120
1929-04-02

Mededelingen No 5 van 5 februari 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 12 februari 1974 wordt het hulppostkantoor te Rijnsburg overgebracht van het ressort van het
postkantoor Leiden naar het ressort van het postkantoor Katwijk (Zh).
RIJNSBURG
KNHK 2512
1974-02-06
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RIJPWETERING (ZH)
Hulppostkantoor Rijpwetering
Het hulppostkantoor Rijpwetering werd op 16 februari 1899 opgericht na opheffing van het hulppostkantoor te Oudade (zie aldaar). Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Leiden.
RIJPWETERING
KNHK 2513
1899-02-16

RIJPWETERING / ROELOFARENDSVEEN
RNHK 1121
1929-07-05

Het hulppostkantoor te Rijpwetering is op 31 augustus 1930 overgebracht van het ressort van het op die
datum opgeheven postkantoor Roelofarendsveen naar het ressort van het postkantoor Leiden.
RIJPWETERING / LEIDEN
RNHK 1122
1930-11-07

Met ingang van 30 november 1937 is het hulppostkantoor te Rijpwetering opgeheven en vervangen
door een poststation.

Poststation Rijpwetering
Op 1 december 1937 is te Rijpwetering een poststation gevestigd.
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RIJPWETERING (Z.H.)
KNPS 0347
1937-12-04

RIJS (FR)
Bijpostkantoor Rijs-Interneringsdepot
Mededeelingen No 7047s van 2 december 1915: Te Rijs is een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd,
hetwelk ressorteert onder het postkantoor te Balk. Aan dit kantoor is alle correspondentie, bestemd
voor de interneeringsdepots in Gaasterland te zenden.
RIJS-INTER-NEERINGSDEPOT
KNBK 0033
1915-11-01

Kantoornaamstempel verstrekt op 30 oktober 1915.

RIJSBERGEN (NB)
Distributiekantoor Rijsbergen
Te Rijsbergen was vanaf 1826 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Breda. Het distributiekantoor te Rijsbergen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Rijsbergen
Het hulppostkantoor Rijsbergen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Breda.
RYSBERGEN
KNHK 2514
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
RIJSBERGEN
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KNHK 2515
1874-10-14

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Rijsbergen behoorde vanaf 1 januari 1882 tot het ressort van het postkantoor
Princenhage.
RIJSBERGEN

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
RIJSBERGEN (N.B.)
KNHK 2516
1922-12-29

RIJSBERGEN / BREDA
RNHK 1123
1929-05-27
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Hulptelegraafkantoor Rijsbergen
RYSBERGEN.
KNTF 0000
18??

Het stempel werd terugontvangen in mei 1955.

RIJSENHOUT (NH)
Bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Rijsenhout
Met ingang van 1 januari 1970 is het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Rijsenhout gevestigd
onder het postkantoor Aalsmeer.
RIJSENHOUT
KNBK 0034
1970-09-29

RIJSOORD (ZH)
Hulppostkantoor Rijsoord
Het hulppostkantoor Rijsoord werd opgericht op 1 april 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Zwijndrecht.
RYSOORD
KNHK 217
1851-04-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
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RIJSOORD
KNHK 2518
1871-08-28

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
RIJSOORD / ROTTERDAM
RNHK 1124
1929-03-11

RIJSOORD
KNHK 2519
1955-10-01

Het hulppostkantoor te Rijsoord is op 1 mei 1964 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Rotterdam naar het ressort van het postkantoor Ridderkerk.
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Rijsoord / Ridderkerk
RNHK 1125
1963-11-25

Op 1 augustus 1965 is het hulppostkantoor te Rijsoord opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor vooruitgeschoven loket.

Bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Rijsoord
Op 1 augustus 1965 is te Rijsoord een bijpostkantoor vooruitgeschoven loket gevestigd.
RIDDERKERK-RIJSOORD
DNBK 0337
1965-06-17

Mededelingen No 49 van 7 december 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 december 1971 is het hulppostkantoor zonder bestelling te Rijsoord vervangen door het
stadspostagentschap Ridderkerk-Mauritsweg, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor
Ridderkerk.
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