VAALS (LB)
Postkantoor Vaals
Met ingang van 1 januari 1829 is te Vaals een postkantoor gevestigd.
VAALS
KNPK 0434A
1885-09-19

Op 16 december 1906 werd te Vaals een telegraafkantoor opgericht.

Post- en telegraafkantoor Vaals
Met ingang van 16 december 1906 is te Vaals een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging
van het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
VAALS
KNPK 0434B
1909-03-26

VAALS
KNPK 0434C
1926-02-02

Plattelandspostagentschap Vaals-Klaasvelderweg
Mededelingen No 8 van 23 februari 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 maart 1971 wordt het plattelandspostagentschap Vaals-Klaasvelderweg gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Vaals.
VAALS-KLAASVELDERWEG
DNPL 0103
1971-03-01
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Dienstorder No H.14 van 3 januari 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 2 januari 1978 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
plattelandspostagentschap
Vaals-Klaasvelderweg
Lemiers

VAART (gem. DONGEN) (NB)
Plattelandspostagentschap Vaart
Met ingang van 19 oktober 1967 is de benaming van het plattelandspostagentschap Dongenschevaart
gewijzigd in Vaart.
VAART
KNPL 0299
1967-11-15

Dienstorder No H.160 van 13 maart 1969: Wijziging benaming "Dongenschevaart" in "Vaart (gem.
Dongen)".
De benaming Dongenschevaart voor het postagentschap te Vaart (gem. Dongen) is m.i.v. 24 februari
1969 gewijzigd in "Vaart (gem. Dongen)".
VAART (gem. Dongen)
KNPL 0300
1969-02-24

Met ingang van 1 november 1972 is de benaming van het plattelandspostagentschap Vaart (gemeente Dongen) gewijzigd in Dongen-Mr. Janssenweg.
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VAASSEN (GD)
Distributiekantoor Vaassen
Te Vaassen was vanaf 1815 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Apeldoorn. Het distributiekantoor te Vaassen werd op 31 augustus 1850 opgeheven
en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Vaassen
Het hulppostkantoor Vaassen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Apeldoorn.
VAASSEN
KNHK 2973
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood. Lettertype met schreven.
VAASSEN
KNHK 2974
1872-11-02

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 oktober 1909 is het hulppostkantoor te Vaassen opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Vaassen
Mededeelingen No 5242s van 29 oktober 1909: Met ingang van 1 November e.k. wordt het hulppostkantoor te Vaassen opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
Op 15 augustus 1932 is het post- telegraaf- en telefoonkantoor te Vaassen opgeheven en vervangen
door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Vaassen
Mededeelingen No 9070S van 10 augustus 1932: Met ingang van 16 Augustus 1932 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Vaassen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkan-
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toor, hetwelk voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Apeldoorn.
VAASSEN / APELDOORN
RNHK 1347
1933-09-29

Op 1 januari 1974 is het hulppostkantoor te Vaassen overgebracht van het ressort van het postkantoor Apeldoorn naar het ressort van het postkantoor Epe (Gld).
VAASSEN
KNHK 2975
1974-01-02

VALBURG (GD)
Bestelhuis Valburg
Te Valburg was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Nijmegen. Het bestelhuis werd op 31 januari 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Valburg (1)
Het hulppostkantoor Valburg werd opgericht op 1 februari 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Nijmegen.
VALBURG
KNHK 2976
1870-02-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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Het hulppostkantoor Valburg is met ingang van 1 juli 1878 overgebracht van het ressort van het postkantoor Nijmegen naar het ressort van het postkantoor Elst (Gelderland).
VALBURG

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
VALBURG (Gld.)
KNHK 2977
1924-12-31

VALBURG / ELST (Gld.)
RNHK 1348
1929-03-20

Het hulppostkantoor te Valburg is op 30 april 1934 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Valburg (1)
Met ingang van 1 mei 1934 is te Valburg een poststation gevestigd.
VALBURG (Gld.)
KNPS 0402
1945-11-09

Het poststation te Valburg is op 15 mei 1946 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Valburg (2)
Met ingang van 16 mei 1946 is te Valburg een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Elst (Gelderland).
VALBURG- / ELST (Gld.)
RNHK 1349
1946-05-10

Op 30 september 1955 is het hulppostkantoor te Valburg (Gld.) opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Valburg (2)
Met ingang van 1 oktober 1955 is te Valburg een poststation gevestigd.

Hulppostkantoor Valburg (3)
Op 31 oktober 1979 is het hulppostkantoor te Valburg opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Valburg
Met ingang van 1 september 1979 is te Valburg een plattelandspostagentschap gevestigd onder het
postkantoor Elst (Gld).
VALBURG
KNPL 0301
1979-09-01

Hulptelegraafkantoor Valburg
VALBURG
KNTF 0146
1909-11-08

6

VALKENBURG (LB)
Postkantoor Valkenburg (1)
Te Valkenburg was vanaf 1812 een postkantoor gevestigd.
Het postkantoor te Valkenburg werd opgeheven op 28 februari 1818 en vervangen door een distributiekantoor.

Distributiekantoor Valkenburg
Te Valkenburg was vanaf 1 maart 1818 een distributiekantoor gevestigd. Het distributiekantoor te
Valkenburg werd op 31 maart 1838 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Valkenburg (2)
Het postkantoor te Valkenburg werd opgericht op 1 april 1838.
Op 31 augustus 1850 is het postkantoor te Valkenburg opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Valkenburg
Het hulppostkantoor Valkenburg werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Maastricht.
VALKENBURG
KNHK 2978
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
VALKENBURG
KNHK 2979
1879-01-13
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Valkenburg werd op 15 mei 1882 opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Valkenburg (3)
Met ingang van 16 mei 1882 is te Valkenburg wederom een post- en telegraafkantoor gevestigd.
Dienstorder No 113 P – 235 T van 21 juni 1901: De Limburgsche gemeente “Valkenburg” zal voortaan
in alle stukken worden geschreven: “Valkenberg”. De alphabetische lijst der gemeenten, enz., is daarmede in overeenstemming te brengen.
VALKENBERG
KNPK 0435
1901-06-01

Dienstorder No 84 van 2 maart 1905: De Limburgsche gemeente “Valkenberg” zal voortaan in alle
stukken worden geschreven: “Valkenburg”. De alphabetische lijst der gemeenten, enz., zijn daarmede
in overeenstemming te brengen.
Dienstorder No 90 van 9 maart 1905: In verband met den gewijzigden naam van de Limburgsche gemeente Valkenburg, is er nog meer dan tot dusverre op te letten, dat correspondentie Voor Valkenburg,
voorzien van de aanwijzing “nabij Leiden” of “Z.H.” niet verkeerd wordt verzonden.
VALKENBURG (L.B.)
KNPK 0436
1905-05-24

VALKENBURG (Lb.)
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KNPK 0437A
1917-10-30

VALKENBURG (Lb.)
KNPK 0437B
1930-04-24

Plattelandspostagentschap Valkenburg Lb-Dorpstraat
Dienstorder No H.14 van 3 januari 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 2 januari 1978 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Plattelandspostagentschap
Sibbe
Valkenburg Lb-Dorpstraat
VALKENBURG (Lb)- DORPSTRAAT
DNPL 0104
1978-01-02

Plattelandspostagentschap Valkenburg (Lb)-St. Gerlachstraat
Dienstorder No H.367 van 17 juli 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van de hierna vermelde postinrichting wordt op 1 augustus a.s. gewijzigd in de daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Plattelandspostagentschap
Houthem-St. Gerlach Valkenburg (Lb)-St. Gerlachstraat
VALKENBURG (Lb)- SINT GERLACHSTRAAT
DNPL 0105
1973-08-01
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Met ingang van 27 juni 1977 is het plattelandspostagentschap Valkenburg (Lb)-Sint Gerlachstraat
opgeheven.

Zitting houden te Valkenburg (Lb)-Vroenhof
Mededelingen No 26 van 28 juni 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 27 juni 1977 is het plattelandspostagentschap Valkenburg (Lb)-Sint Gerlachstraat opgeheven.
Daarvoor in de plaats wordt te rekenen van genoemde datum zitting gehouden. Deze postale dienstverlening wordt aangeduid met de benaming Valkenburg (Lb)-Vroenhof.
VALKENBURG (Lb)- VROENHOF
RNZH 0024
1977-07-29

VALKENBURG (ZH)
Bestelhuis Valkenburg
Te Valkenburg in Zuid-Holland was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Leiden.

Het bestelhuis werd op 30 september 1861 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Valkenburg
Het hulppostkantoor Valkenburg werd opgericht op 1 oktober 1861. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Leiden.
VALKENBURG
KNHK 2980
1861-10-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
VALKENBURG
KNHK 2981
1878-09-19
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
VALKENBURG (ZH:)
KNHK 2982
1888-05-31

In verband met de mogelijke verwarring met het stempel van het postkantoor Valkenburg in Limburg,
werd een nieuw kantoornaamstempel verstrekt, met de toevoeging (ZH:).
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Dienstorder No 90 van 9 maart 1905: In verband met den gewijzigden naam van de Limburgsche
gemeente Valkenburg, is er nog meer dan tot dusverre op te letten, dat correspondentie Voor Valkenburg, voorzien van de aanwijzing "nabij Leiden" of “Z.H." niet verkeerd wordt verzonden.
VALKENBURG (Z.H.)
KNHK 2983
1913-10-07

Op 31 augustus 1924 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Valkenburg (Z.H.) opgeheven
en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Valkenburg
Mededeelingen No 8858S van 13 augustus 1924: Met ingang van 1 September 1924 wordt het
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Valkenburg (Z.H.) vervangen door een post-, telegraaf- en
telefoonstation met telegrambestelling. De postbestelling ter plaatse zal van Katwijk a/d Rijn uit geschieden.

VALKENSWAARD (NB)
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Distributiekantoor Valkenswaard
Te Valkenswaard was vanaf 1812 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Eindhoven. Het distributiekantoor te Valkenswaard werd op 31 augustus 1850
opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Valkenswaard
Het hulppostkantoor Valkenswaard werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor Valkenswaard behoorde tot het ressort van het postkantoor Eindhoven.
VALKENSWAARD
KNHK 2984
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
VALKENSWAARD
KNHK 2985
1871-08-28

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Het hulppostkantoor te Valkenswaard werd op 31 januari 1893 opgeheven en vervangen door een
postkantoor.

Postkantoor Valkenswaard (1)
Met ingang van 1 februari 1893 is te Valkenswaard een postkantoor gevestigd.
VALKENSWAARD
KNPK 0438
1893-02-01
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Op 31 maart 1952 is het postkantoor te Valkenswaard opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Valkenswaard
Met ingang van 1 april 1952 is te Valkenswaard een bijpostkantoor gevestigd, ressorterend onder het
postkantoor Eindhoven.
Op 31 oktober 1960 is het bijpostkantoor te Valkenswaard opgeheven en vervangen door een postkantoor

Postkantoor Valkenswaard (2)
Met ingang van 1 november 1960 is te Valkenswaard een postkantoor gevestigd.

VALKENSWAARD

Bijpostkantoor en stadspostagentschap

VALKENSWAARD

Christoffeldreef

Met ingang van 1 september 1979 is het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket ValkenswaardChristoffeldreef gevestigd.
VALKENSWAARD-CHRISTOFFELDREEF
DNBK 0486
1979-09-01

VALKENSWAARD

Nieuwe Waalreseweg

Met ingang van 4 april 1972 is het stadspostagentschap Valkenswaard-Nieuwe Waalreseweg gevestigd.
VALKENSWAARD-NIEUWE WAALRESEWEG
DNPA 1112
1972-04-04
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Poststation Valkenswaard-Bergstraat
Dienstorder No H.585 van 20 december 1977: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 12 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Poststation
Dommelen
Valkenswaard-Bergstraat
VALKENSWAARD-BERGSTRAAT
KNPS 0403
1977-09-14

Plattelandspostagentschap Valkenswaard-Dorpsstraat
Mededelingen No 50 van 20 december 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 januari 1974 wordt het plattelandspostagentschap Valkenswaard-Mgr. Kuypersplein opgeheven
onder gelijktijdige vestiging van het plattelandspostagentschap Valkenswaard-Dorpsstraat, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Valkenswaard.
VALKENSWAARD-DORPSSTRAAT
DNPL 0106
1974-01-02

Op 30 november 1978 is het plattelandspostagentschap Valkenswaard-Dorpsstraat opgeheven en
vervangen door een plattelands vooruitgeschoven loket.

Plattelands vooruitgeschoven loket Valkenswaard-Dorpsstraat
Met ingang van 1 december 1978 is te Valkenswaard-Dorpsstraat een plattelands vooruitgeschoven
loket gevestigd.

Plattelandspostagentschap Valkenswaard-Mgr. Kuypersplein
Mededelingen No 1 van 9 januari 1973: kantoren, Vestiging enz.
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Op 2 januari 1973 is het hulppostkantoor met bestelling te Borkel en Schaft vervangen door een plattelandspostagentschap dat wordt aangeduid met de benaming Valkenswaard-Mgr. Kuypersplein.
VALKENSWAARD-MGR KUYPERSPLEIN
DNPL 0107
1973-01-02

Mededelingen No 50 van 20 december 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 januari 1974 wordt het plattelandspostagentschap Valkenswaard-Mgr. Kuypersplein opgeheven
onder gelijktijdige vestiging van het plattelandspostagentschap Valkenswaard-Dorpsstraat, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Valkenswaard.

VALTHE (DR)
Poststation Valthe
Met ingang van 1 juli 1954 is het poststation te Valthe (Dr.) gevestigd.
VALTHE
KNPS 0404
1954-07-03

HulppostkantoorValthe
Op 12 april 1977 is het hulppostkantoor te Valthe opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Valthe
Mededelingen No 14 van 5 april 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 13 april 1977 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Valthe vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Emmen.
VALTHE
KNPL 0302
1977-04-29
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VALTHERMOND (DR)
Hulppostkantoor Valthermond (1)
Het hulppostkantoor Valthermond werd opgericht op 16 november 1893. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Stadskanaal.
VALTHERMOND
KNHK 2986
1893-11-16

Mededeelingen No 8253S van 17 september 1919: Met ingang van 1 October 1919, wordt een
hulppostkantoor gevestigd te Valthermond (West). Het hulppost-, hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor te Valthermond zal, met ingang van genoemden datum, zijn genaamd Valthermond (Oost). Als
hoofdkantoor zal optreden het postkantoor te Musselkanaal.

Hulppostkantoor Valthermond (2)
Met ingang van 20 december 1956 is de benaming van het hulppostkantoor Valthermond-Oost gewijzigd in Valthermond. Het ‘oude’ stempel bleef in gebruik tot het nieuwe stempel was afgeleverd.
VALTHERMOND/ STADSKANAAL
RNHK 1350
1957-01-00

VALTHERMOND
KNHK 2987
1957-01-00
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Mededelingen No 14 van 5 april 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 mei 1977 wordt het hulppostkantoor met bestelling Valthermond overgebracht van het ressort
van het postkantoor Stadskanaal naar het ressort van het postkantoor Emmen.

Hulppostkantoor Valthermond-Oost (1)
Mededeelingen No 8253S van 17 september 1919: Met ingang van 1 October 1919, wordt een
hulppostkantoor gevestigd te Valthermond (West). Het hulppost-, hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor te Valthermond zal, met ingang van genoemden datum, zijn genaamd Valthermond (Oost). Als
hoofdkantoor zal optreden het postkantoor te Musselkanaal.
VALTHERMOND- OOST (Dr.)
KNHK 3988
1919-10-01

Het hulppostkantoor te Valthermond-Oost is opgeheven op 1 december 1924 en vervangen door een
poststation.

Poststation Valthermond-Oost (1)
Met ingang van 1 december 1924 is te Valthermond-Oost een poststation gevestigd.
Het poststation te Valthermond-Oost is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Valthermond-Oost (2)
Met ingang van .. is te Valthermond-Oost een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Musselkanaal.
VALTHERMOND-OOST / MUSSELKANAAL
RNHK 1351
1929-04-13
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Mededeelingen No 10810S van 21 september 1932: Met ingang van 1 October 1932 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Musselkanaal vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk evenals de hulpkantoren te 2e Exloermond, Musselkanaal 1e Exloermond en Valthermond-Oost de stations te Valthermond-West, en Mussel, voor den postdienst zal ressorteeren
onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Stadskanaal.
VALTHERMOND-OOST / STADSKANAAL
RNHK 1352
1932-10-04

Op .. 1957 is het hulppostkantoor te Valthermond-Oost opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Valthermond-Oost (2)
Met ingang van .. 1957 is te Valthermond-Oost een poststation gevestigd.
Het poststation te Valthermond-Oost werd opgeheven op 20 december 1956.

Hulppostkantoor Valthermond-West
Mededeelingen No 8253S van 17 september 1919: Met ingang van 1 October 1919, wordt een
hulppostkantoor gevestigd te Valthermond (West). Het hulppost-, hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor te Valthermond zal, met ingang van genoemden datum, zijn genaamd Valthermond (Oost). Als
hoofdkantoor zal optreden het postkantoor te Musselkanaal.
VALTHERMOND- WEST (Dr.)
KNHK 2989
1919-10-01
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Mededeelingen No 12224S van 26 november 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Valthermond-West wordt met ingang van 1 December 1924 opgeheven. De postbestelling zal van
Musselkanaal uit geschieden.

Poststation Valthermond-West
Op 1 december 1924 is te Valthermond-West een poststation gevestigd.
Mededeelingen No 10810S van 21 september 1932: Met ingang van 1 October 1932 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Musselkanaal vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk evenals de hulpkantoren te 2e Exloermond, Musselkanaal 1e Exloermond en ValthermondOost de stations te Valthermond-West, en Mussel, voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Stadskanaal.
Het poststation te Valthermond-West werd opgeheven op 20 december 1956.

VAN EWIJCKSLUIS (NH)
Bestelhuis Van Ewycksluis
Te Van Ewycksluis (gemeente Zijpe) was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Alkmaar. Na opheffing van het bestelhuis in 1866 werd geen hulppostkantoor opgericht.

VARIK (GD)
Bestelhuis Varik
Te Varik was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Tiel. Het bestelhuis werd op 14 augustus 1867 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Varik (1)
Het hulppostkantoor Varik werd op 15 augustus 1867 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Tiel.
VARIK
KNHK 2990
1867-08-15

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

19

VARIK / TIEL
RNHK 1353
1929-05-02

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Varik
Mededeelingen No 12139S van 19 oktober 1932: Met ingang van 1 November 1932 wordt het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Varik vervangen door een station voor de drie diensten. Voor
den postdienst zal het station ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Tiel. De
postbestelling zal van het station ter plaatse uit geschieden.
Het poststation te Varik is op 31 oktober 1946 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Varik (2)
Met ingang van 1 november 1946 is te Varik een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Tiel.
VARIK- / TIEL
RNHK 1354
1946-11-01

Het hulppostkantoor te Varik is op 7 juli 1974 opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Varik
Mededelingen No 29 van 23 juli 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 8 juli 1974 is het hulppostkantoor zonder bestelling te Varik vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst is blijven ressorteren onder het postkantoor Tiel.
VARIK
KNPL 0303
1974-08-05
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VARSSELDER-VELDHUNTEN (GD)
Hulppostkantoor Varsselder-Veldhunten
Mededeelingen No 5995s van 14 augustus 1918: Met ingang van 16 September 1918 wordt een
hulppostkantoor gevestigd te Varsselder-Veldhunten, waarvoor het postkantoor te Gendringen als
hoofdkantoor zal optreden.
VARSSELDER- VELDHUNTEN (Gld.)
KNHK 2991
1918-09-16

VARSSELDER-VELDH. / GENDRINGEN
RNHK 1355
1929-03-19

Met ingang van 1 juli 1930 is het hulppostkantoor te Varsselder-Veldhunten overgebracht van het
ressort van het op die datum opgeheven postkantoor Gendringen naar het ressort van het postkantoor
Terborg.
VARSSELDER-VELDH. / TERBORG
RNHK 1356
1930-12-29
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Op 31 mei 1936 is het hulppostkantoor te Varsselder-Veldhunten opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Varsselder-Veldhunten
Met ingang van 1 juni 1936 is te Varsselder-Veldhunten een poststation gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Terborg.
Het poststation te Varsselder Veldhunten is op 2 april 1979 opgeheven.

VARSSEVELD (GD)
Distributiekantoor Varsseveld
Te Varsseveld was vanaf 1827 een provinciaal distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale
gebied van het postkantoor Terborgh. Het provinciaal distributiekantoor werd in 1842 omgezet in een
rijksdistributiekantoor.

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

Hulppostkantoor Varsseveld
Het hulppostkantoor Varsseveld werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Terborgh.
VARSSEVELD
KNHK 2992
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
VARSSEVELD
KNHK 2993
1873-01-27
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Met ingang van 1 januari 1883 werd de benaming van het hulppostkantoor gewijzigd in VARSEVELD.
VARSEVELD
KNHK 2994
1895-08-09

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming werd in 1889 weer teruggebracht naar de oude benaming: VARSSEVELD.
Op 31 juli 1901 is het hulppostkantoor te Varsseveld opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Varsseveld
Dienstorder No 137 van 18 juli 1901: Met ingang van 1 Augustus e.k. wordt het hulppostkantoor der
posterijen te Varsseveld opgeheven en vervangen door een postkantoor.
VARSSEVELD
KNPK 0439
1901-08-01

Op 31 oktober 1932 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Varsseveld opgeheven en vervangen
door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Varsseveld
Mededeelingen No 12139S van 19 oktober 1932: Met ingang van 1 November 1932 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Varsseveld wordt vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk, evenals de stations te Sinderen en Westendorp voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Terborg.
VARSSEVELD / TERBORG
RNHK 1357
1932-11-08
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Het hulppostkantoor te Varsseveld is met ingang van 1 juli 1964 overgebracht van het ressort van het
op die datum opgeheven postkantoor Terborg naar het ressort van het postkantoor Doetinchem.
VARSSEVELD / DOETINCHEM
RNHK 1358
1964-06-16

Met ingang van 31 juli 1978 is het hulppostkantoor te Varsseveld opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Varsseveld
Mededelingen No 29 van 18 juli 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 augustus 1978 wordt de bedrijfsvorm van de postinrichting te Varsseveld gewijzigd van hulppostkantoor met bestelling in bijpostkantoor met bestelling.

VASSE (OV)
Poststation Vasse
Met ingang van 1 augustus 1956 is het poststation Vasse (nabij Almelo) gevestigd.
VASSE
KNPS 0405
1956-09-10

Hulppostkantoor Vasse
Op 28 februari 1973 is het hulppostkantoor te Vasse opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.
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Plattelandspostagentschap Vasse
Mededelingen No 10 van 13 maart 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 maart 1973 is het hulppostkantoor met bestelling te Vasse vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Almelo.
VASSE
KNPL 0304
1973-03-14

VECHTEN (UT)
Bestelhuis Vechten
Te Vechten (gemeente Bunnik) was vanaf 1860 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Utrecht. Na opheffing van het bestelhuis in 1876 werd geen hulppostkantoor opgericht.

VEELERVEEN (GR)
Hulppostkantoor Veelerveen
Mededeelingen No 9697S van 29 oktober 1919: Met ingang van 16 November a.s. wordt te Veelerveen een hulppostkantoor gevestigd. Als hoofdkantoor treedt op het postkantoor te Bellingwolde.
VEELERVEEN (Gn.)
KNHK 2995
1919-11-16

Op 31 maart 1924 is het hulppostkantoor te Veelerveen opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Veelerveen
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Mededeelingen No 2739S van 12 maart 1924: Het hulppostkantoor te Veelerveen wordt, met ingang
van 1 April 1924, vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling zal van Vlagtwedde
uit geschieden.
VEELERVEEN (Gn.)

VEELERVEEN (Gn.)
KNPS 0406
1941-06-18

Het poststation te Veelerveen is op 1 januari 1967 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Vlagtwedde naar het ressort van het postkantoor Stadskanaal.

Hulppostkantoor Veelerveen
Op 30 november 1973 is het hulppostkantoor te Veelerveen opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Veelerveen
Mededelingen No 50 van 20 december 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 3 december 1973 is het hulppostkantoor zonder bestelling Veelerveen vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Stadskanaal.
VEELERVEEN
KNPL 0305
1974-01-02

VEEN (NB)
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Distributiekantoor Veen
Te Veen was vanaf 1847 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Heusden.

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

Hulppostkantoor Veen
Het hulppostkantoor Veen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Heusden.
VEEN
KNHK 2996
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in blauw.
VEEN
KNHK 2997
1866-08-08

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 15 december 1928 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Veen opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Veen
Mededeelingen No 11595S van 5 december 1928: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Veen wordt met ingang van 17 December 1928 vervangen door een station voor den post-, telegraafen telefoondienst. De postbestelling ter plaatse zal van Heusden uit geschieden.
Op 31 maart 1972 is het poststation te Veen opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Veen
Met ingang van 4 april 1972 is te Veen een plattelandspostagentschap gevestigd.
VEEN
KNPL 0306
1972-04-04
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Op 1 november 1973 is het plattelandspostagentschap te Veen overgebracht van het ressort van het
postkantoor ’s-Hertogenbosch naar het ressort van het postkantoor Gorinchem.

VEENDAM (GR)
Postkantoor Veendam
Met ingang van 1 juli 1847 is te Veendam een postkantoor gevestigd.
Het telegraafkantoor te Veendam werd op 15 augustus 1860 opgericht.

Post- en telegraafkantoor Veendam
Met ingang van 1875 is te Veendam een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het
postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
VEENDAM
KNPK 0440
1900-11-05
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VEENDAM

Postagentschappen

VEENDAM

De Reede

Het stadspostagentschap Veendam-De Rede werd gevestigd op 13 augustus 1979.
VEENDAM-DE REEDE
DNPA 1113
1979-09-01

VEENDAM

Kleine Vaartlaan

Mededelingen No 13 van 3 april 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 16 april 1973 wordt het stadspostagentschap Veendam-KIeine Vaartlaan gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Veendam.
VEENDAM-KLEINE VAARTLAAN
DNPA 1114
1973-04-16

Het postagentschap Veendam-Kleine Vaartlaan werd opgeheven op 1 juli 1979. In de plaats hiervan
werd het stadspostagentschap Veendam-De Reede gevestigd.

Plattelandspostagentschap Veendam-60e Laan
Dienstorder No H.233 van 7 mei 1975: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het plattelandspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming WildervankBareveld, is te rekenen van 5 februari 1975 gewijzigd in Veendam-60e Laan.
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VEENDAM-60e LAAN
DNPL 0108
1975-02-05

(Plattelands-)postagentschap Veendam-Ommelanderwijk
Mededeelingen No 4672S van 9 mei 1928: Op 7 Mei 1928 werd het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ommelanderwijk opgeheven. De postbestelling ter plaatse geschiedt van het post- en telegraafkantoor te Veendam uit. Op denzelfden datum werden te Ommelanderwijk een postagentschap en
een telegraaf-telefoonstation gevestigd (zie Veendam-Ommelanderwijk).
Met ingang van 1 september 1938 is het postagentschap te Veendam-Ommelanderwijk opgeheven
en tegelijkertijd is aldaar een poststation gevestigd.
Dienstorder No H.527 van 15 november 1977: H.527. Wijziging benaming postinrichtingen.
Op 1 november 1977 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de daarachter
vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hulppostkantoor
Ommelanderwijk
Veendam-Ommelanderwijk
VEENDAM- OMMELANDERWIJK
DNHK 0043
1977-07-29

Hulppostkantoor Veendam-Poststraat
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
Wildervank
Veendam-Poststraat
VEENDAM- POSTSTRAAT
DNHK 0044
1977-07-29
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VEENENDAAL (UT)
Distributiekantoor Veenendaal
Te Veenendaal was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Utrecht.

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

Hulppostkantoor Veenendaal
Het hulppostkantoor Veenendaal werd opgericht op 1 september 1850.
VEENENDAAL
KNHK 2998
1850-09-01

Op 30 april 1865 is het hulppostkantoor te Veenendaal opgeheven en vervangen door een postkantoor.
Lettertype met schreven.

Postkantoor Veenendaal
Met ingang van 1 mei 1865 is te Veenendaal een postkantoor gevestigd.
VEENENDAAL
KNPK 0441
1888-10-31
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Op 1 maart 1889 werd te Veenendaal een telegraafkantoor opgericht.

Post- en telegraafkantoor Veenendaal
Met ingang van 1 maart 1889 is te Veenendaal een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging
van het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
VEENENDAAL

VEENENDAAL
KNPK 0442
1937-07-08

VEENENDAAL

Stadspostagentschappen

VEENENDAAL

Dr. Slotemaker de Bruïneplein

Dienstorder No H.278 van 22 mei 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming Veenendaal-Zuid,
is te rekenen van 14 mei 1973 gewijzigd in Veenendaal-Dr Slotemaker de Bruïneplein.
VEENENDAAL-DR. SLOTEMAKER DE BRUÏNEPLEIN
DNPA 1114K
1973-05-14
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VEENENDAAL

Ronde Erf

Mededelingen No 31 van 3 augustus 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 25 augustus 1976 wordt het stadspostagentschap Veenendaal-Ronde Erf gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Veenendaal.
VEENENDAAL-RONDE ERF
DNPA 1115
1976-08-25

VEENENDAAL

Zandstraat

Met ingang van 11 januari 1971 is het stadspostagentschap Veenendaal-Zandstraat gevestigd.
VEENENDAAL-ZANDSTRAAT
DNPA 1116
1971-01-11

VEENENDAAL

Zuid

Met ingang van 1 maart 1955 is het postagentschap Veenendaal-Zuid gevestigd.
VEENENDAAL/ZUID
DNPA 1117
1955-03-29
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Dienstorder No H.278 van 22 mei 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming Veenendaal-Zuid,
is te rekenen van 14 mei 1973 gewijzigd in Veenendaal-Dr Slotemaker de Bruïneplein.

VEENHUIZEN (DR)
Hulppostkantoor Veenhuizen (1)
Het hulppostkantoor Veenhuizen werd op 1 januari 1871 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Assen.
VEENHUIZEN
KNHK 3001
1871-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart, blauw en groen.
Het hulppostkantoor te Veenhuizen werd op 31 oktober 1881 na afloop van de dienst opgeheven.

Hulppostkantoor Veenhuizen (2)
Het hulppostkantoor te Veenhuizen werd opnieuw opgericht op 1 september 1886. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Assen.
VEENHUIZEN (DR:)
KNHK 3002
1886-09-01
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VEENHUIZEN / ASSEN
RNHK 1359
1929-04-08

VEENHUIZEN (Dr.)
KNHK 3003
1938-08-02

Op 31 mei 1955 is het hulppostkantoor te Veenhuizen opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Veenhuizen
Met ingang van 1 juni 1955 is te Veenhuizen een poststation gevestigd.

Hulppostkantoor Veenhuizen (3)
Mededelingen No 14 van 5 april 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 mei 1977 wordt het hulppostkantoor met bestelling Veenhuizen overgebracht van het ressort van
het postkantoor Assen naar het ressort van het postkantoor Roden.
VEENHUIZEN
KNHK 3004
1977-04-20
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Poststation Veenhuizen 1e Gesticht
Met ingang van .. is de benaming van het poststation Veenhuizen 2 e Gesticht gewijzigd in Veenhuizen 1e Gesticht.
VEENHUIZEN-1E GESTICHT (Dr.)
KNPS 0407
1943-06-22

Op 1 januari 1953 is de benaming van het poststation Veenhuizen 1e Gesticht gewijzigd in Veenhuizen-Oost.

Poststation Veenhuizen 2e Gesticht
Met ingang van .. 1937 is te Veenhuizen 2e Gesticht een poststation gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Assen.
VEENHUIZEN 2e GESTICHT (Dr.)
KNPS 0408
1941-06-18

Op .. is de benaming van het poststation Veenhuizen 2e Gesticht gewijzigd in Veenhuizen 1e Gesticht.

Poststation Veenhuizen-Oost
Met ingang van 1 januari 1953 is de benaming van het poststation Veenhuizen I gewijzigd in Veenhuizen-Oost.
VEENHUIZEN-OOST (Dr.)
KNPS 0409
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1953-01-07

Mededelingen No 37 van 14 september 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1971 is het hulppostkantoor Veenhuizen (Oost) opgeheven.

VEENHUIZEN (NH)
Bestelhuis Veenhuizen
Te Veenhuizen (gemeente Heerhugowaard) was vanaf 1 januari 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Schagen. Na opheffing van het bestelhuis werd geen
hulppostkantoor opgericht.

VEENKLOOSTER (FR)
Bestelhuis Veenklooster
Te Veenklooster (gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland) was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Groningen. Na opheffing van het bestelhuis
in 1870 werd geen hulppostkantoor opgericht.

VEENWOUDEN (FR)
Bestelhuis Veenwoude
Te Veenwoude was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Dokkum. Het bestelhuis werd op 31 mei 1868 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Veenwoude
Het hulppostkantoor Veenwoude werd opgericht op 1 juni 1868. Het hulppostkantoor Veenwoude
behoorde tot het ressort van het postkantoor Dokkum.
VEENWOUDE
KNHK 3005
1868-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Onder de afdruk is vermeld: De toezending schijnt bij de oprigting te zijn verzuimd, doorgezonden na
opgave (8e oktober 1867).
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De benaming van het kantoor werd gewijzigd in VEENWOUDEN in 1882 (no 1144). Toch werd nog in
1899 een stempel aangevraagd en geleverd met de benaming VEENWOUDE. Het zou tot 26 maart
1909 duren voordat het stempel me de gewijzigde benaming werd toegezonden.
VEENWOUDE

VEENWOUDEN
KNHK 3006
1909-03-26

VEENWOUDEN / DOKKUM
RNHK 1360
1929-05-17

VEENWOUDEN (Fr.)
KNHK 3007
1938-04-07

Met ingang van 1 augustus 1969 is het hulppostkantoor te Veenwouden overgebracht van het ressort
van het postkantoor Dokkum naar het ressort van het postkantoor Bergum.
VEENWOUDEN
KNHK 3008
1969-08-13
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Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Veenwouden
Het hulptelegraafkantoor Veenwouden werd in mei 1916 opgericht.
VEENWOUDEN
KNTF 0147
1916-05-10

Met ingang van 16 september 1923 werd het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Veenwouden opgeheven en vervangen door een telegraaf- en telefoonstation met bestelling. Het lakcachet werd teruggezonden in oktober 1923 en op 9 juni 1925 vernietigd. Het naamstempel bleef in gebruik tot maart
1938 waarna het eveneens werd vernietigd.

VEERE (ZL)
Postkantoor Veere
In 1807 was te Veere een onderkantoor van Middelburg gevestigd.

Het kantoor te Veere werd postkantoor in 1811.
Het postkantoor te Veere is op 28 februari 1818 opgeheven en vervangen door een distributiekantoor.

Distributiekantoor Veere
Te Veere was op 1 maart 1818 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Middelburg. Het distributiekantoor te Veere werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Veere (1)
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Het hulppostkantoor Veere werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor Veere behoorde
tot het ressort van het postkantoor Middelburg.
VEERE
KNHK 3009A
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
VEERE
KNHK 3009B
1865-08-25

(geschreven in het stempelboek). Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
VEERE
KNHK 3010
1874-12-12

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
VEERE (Zl.)
KNHK 3011
1917-03-29
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VEERE / MIDDELBURG
RNHK 1361
1929-05-23

Op 28 februari 1938 is het hulppostkantoor te Veere opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Veere (1)
Met ingang van 1 maart 1938 is te Veere een poststation gevestigd.
Het poststation te Veere is op 15 juli 1944 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Veere (2)
Met ingang van 16 juli 1944 is te Veere een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Middelburg.
VEERE / MIDDELBURG
RNHK 1362
1944-07-17

Op 30 april 1963 is het hulppostkantoor te Veere opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Veere (2)
Met ingang van 1 mei 1963 is te Veere een poststation gevestigd.

VEESSEN (GD)
Bestelhuis Veessen
Te Veessen was vanaf 1 januari 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Apeldoorn. Het bestelhuis werd op 31 maart 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Veessen
Het hulppostkantoor Veessen werd opgericht op 1 april 1871. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Apeldoorn.
VEESSEN
KNHK 3012
1871-04-01

Later Heerde:
VEESSEN

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Veessen
Mededeelingen No 4065S van 24 april 1929: het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Veessen wordt met ingang van 1 Mei 1929 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst. De postbestelling zal van Heerde uit geschieden.
Met ingang van 31 augustus 1967 is het poststation te Veessen opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Veessen
Mededelingen No 36 van 7 september 1967: Kantoren. Vestiging enz.
Op 1 september 1967 is het poststation Veessen vervangen door een plattelandspostagentschap dat
voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Heerde.

VEGHEL (NB)
Hulppostkantoor Veghel
Het hulppostkantoor Veghel werd opgericht op 1 maart 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Helmond.
VEGHEL
KNHK 3013
1851-03-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
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Op 30 april 1857 werd het hulppostkantoor te Veghel opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Veghel
Met ingang van 1 mei 1857 is te Veghel een postkantoor gevestigd.
Het telegraafkantoor te Veghel werd op 15 juli 1867 opgericht.
VEGHEL
KNPK 0443
1875-01-18

Post- en telegraafkantoor Veghel
Met ingang van 1879 is te Veghel een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
VEGHEL

VEGHEL

Postagentschappen

VEGHEL

De Boekt

Dienstorder No H.199 van 30 maart 1971: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat thans wordt aangeduid met de benaming 'VeghelZuid', wordt met ingang van 1 april 1971 gewijzigd in 'Veghel-De Boekt'.
VEGHEL-DE BOEKT
DNPA 1118
1971-04-01
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VEGHEL

Koekoeksdonk

Mededelingen No 14 van 5 april 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 6 april 1977 wordt het stadspostagentschap Veghel-Koekoeksdonk gevestigd, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Veghel.
VEGHEL-KOEKOEKSDONK
DNPA 1119
1977-04-06

VEGHEL

Zuid

Met ingang van 18 april 1968 is het stadspostagentschap Veghel-Zuid gevestigd.
VEGHEL-ZUID
DNPA 1120
1968-04-18

Dienstorder No H.199 van 30 maart 1971: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat thans wordt aangeduid met de benaming 'VeghelZuid', wordt met ingang van 1 april 1971 gewijzigd in 'Veghel-De Boekt'.

Plattelandspostagentschap Veghel-Kapelstraat
Met ingang van 1 december 1973 is de benaming van het plattelandspostagentschap Eerde gewijzigd
in Veghel-Kapelstraat.
VEGHEL-KAPELSTRAAT
DNPL 0109
1973-12-01
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Plattelandspostagentschap Veghel-Pastoor Clercxstraat
Met ingang van 1 december 1973 is de benaming van het plattelandspostagentschap Zijtaart gewijzigd in Veghel-Pastoor Clercxstraat.
VEGHEL-PASTOOR CLERCXSTR.
DNPL 0110
1973-12-01

Op 28 mei 1979 is het plattelandspostagentschap Veghel-Pastoor Clercxstraat opgeheven. De
plaats Zijtaart werd opgenomen in de route van het Rijdend Postkantoor Uden.

’t VELD (NH)
Plattelandspostagentschap ’t Veld
Met ingang van 13 september 1971 is de benaming van het plattelandspostagentschap Oude Niedorp-Zwarteweg gewijzigd in ’t Veld. Het plattelandspostagentschap behoorde tot het ressort van het
postkantoor Alkmaar.
’t VELD
KNPL 0307
1971-09-13

Op 1 januari 1973 is het plattelandspostagentschap ’t Veld overgebracht van het ressort van het postkantoor Alkmaar naar het ressort van het postkantoor Heerhugowaard.

VELDDRIEL (GD)
Hulppostkantoor Velddriel
Het hulppostkantoor Velddriel werd opgericht op 16 november 1905. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Bommel (Zaltbommel). Het hulppostkantoor was als zodanig op proef
vanaf 29 september 1904 opengesteld.
VELD DRIEL
KNHK 3015
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1904-09-29

Vanaf 16 maart 1906 behoorde het hulppostkantoor Veld Driel tot het ressort van het toen opgerichte
postkantoor Kerkdriel.
Op 15 juni 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Veld Driel opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf en telefoonstation.

Post-, telegraaf en telefoonstation Velddriel
Mededeelingen No 5861S van 10 juni 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Veld
Driel wordt met ingang van 16 Juni 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf en
telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling te Veld Driel zal van Kerk Driel uit geschieden.
VELD DRIEL

Op .. is het poststation te Velddriel opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Velddriel
VELD DRIEL (Gld.)
KNHK 3016
1945-11-19

Met ingang van 2 juli 1973 is het hulppostkantoor te Velddriel overgebracht van het ressort van het
districtspostkantoor ’s-Hertogenbosch naar het ressort van het postkantoor Zaltbommel.
VELDDRIEL
KNHK 3017
1973-06-06
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Mededelingen No 34 van 23 augustus 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Met ingang van 13 september 1977 wordt de postale dienstverlening:
a. te Velddriel, waar thans een hulppostkantoor is gevestigd;
b. te Hurwenen en Nieuwaal, waar thans een poststation is gevestigd;
c. te Zuilichem, waar thans zitting wordt gehouden;
d. te Alem, Delwijnen en Kerkwijk, waar thans geen postale vestiging aanwezig is op proef verzorgd
door middel van het rijdende postkantoor G, dat dagelijks op dezelfde tijden in genoemde dorpen
wordt gestationeerd.
Het rijdende postkantoor G ressorteert voor de postdienst onder het postkantoor Zaltbommel.
Mededelingen No 44 van 31 oktober 1978: Kantoren, Vestiging enz.
De postale dienstverlening te Alem, Delwijnen, Hurwenen, Kerkwijk, Nieuwaal, Velddriel en Zuilichem
wordt thans definitief d.m.v. het rijdende postkantoor G verzorgd.

VELDEN (LB)
Bestelhuis Velden
Te Velden was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Venlo. Het bestelhuis werd op 31 mei 1904 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Velden
Het hulppostkantoor Velden werd opgericht op 1 juli 1905. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Venlo. Het hulppostkantoor was als zodanig bij wijze van proef in werking vanaf 2 juni
1904.
VELDEN
KNHK 3018
1904-06-02

VELDEN / VENLO
RNHK 1363A
1929-05-24
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VELDEN (Lb.)
KNHK 3018K
1945-11-09

VELDEN / VENLO
RNHK 1363B
1945-11-09

Met ingang van 1 februari 1969 is het hulppostkantoor te Velden opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Velden
Op 1 februari 1969 is te Velden een plattelandspostagentschap gevestigd.
VELDEN
KNPL 0307K
1969-02-01

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

Hulppostkantoor Veldhoven
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Het hulppostkantoor te Veldhoven werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Eindhoven.
VELDHOVEN
KNHK 3019
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming MEREVELDHOVEN werd ingevoerd vanaf 1 januari 1883 (Circulaire 1198).
In 1902 werd de benaming van het hulppostkantoor teruggebracht tot VELDHOVEN.
VELDHOVEN

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
VELDHOVEN (N.B.)
KNHK 3020
1916-09-26

VELDHOVEN / EINDHOVEN
RNHK 1364
1929-05-02
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Het hulppostkantoor Veldhoven werd met ingang van 17 augustus 1970 vervangen door een stadspostagentschap met de benaming EINDHOVEN-VELDHOVEN-KROMSTRAAT.

Bijpostkantoor Veldhoven
Mededelingen No 4 van 26 januari 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 februari 1971 wordt het hulppostkantoor met bestelling Meerveldhoven vervangen door een bijpostkantoor met bestelling, dat zal worden aangeduid met de benaming VELDHOVEN. Het bijpostkantoor blijft voor de postdienst ressorteren onder het postkantoor Eindhoven.
VELDHOVEN
KNBK 0044
1970-04-23

Met ingang van 31 januari 1978 is het bijpostkantoor te Veldhoven opgeheven en vervangen door
een (hoofd)postkantoor.

Postkantoor Veldhoven
Mededelingen No 47 van 21 november 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 februari 1979 wordt:
a. de bedrijfsvorm van het bijpostkantoor met bestelling te Veldhoven gewijzigd in hoofdkantoor;
b. voor het hoofdkantoor Veldhoven een ressort gevormd, dat de hierna vermelde postinrichtingen die
aan het ressort van het postkantoor Eindhoven worden onttrokken, zal omvatten:
- het bijpostkantoor met bestelling Bladel (thans nog hulppostkantoor met bestelling);
- de hulppostkantoren met bestelling Eersel, Hapert en Reusel;
- het hulppostkantoor zonder bestelling Steensel;
- de stadspostagentschappen Veldhoven-Heuvelstraat en Veldhoven-Kromstraat;
- de plattelandspostagentschappen Duizel, Hoogeloon, Veldhoven-Nieuwe Kerkstraat, Vessem
en Wintelre;
- het interne plattelandspostagentschap Hapert-Het Vennenbos.
Ten behoeve van het HOOFDPOSTKANTOOR Veldhoven werd een kunststof naamstempel verstrekt
op 26 januari 1979. Hierin is geen datummechanisme opgenomen.
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VELDHOVEN

Stadspostagentschappen

VELDHOVEN

Heuvelstraat

Met ingang van 1 februari 1979 is het stadspostagentschap Veldhoven-Heuvelstraat gevestigd.
VELDHOVEN-HEUVELSTRAAT
DNPA 1121
1979-02-01

VELDHOVEN

Kromstraat

Met ingang van 1 februari 1979 is het stadspostagentschap Veldhoven-Kromstraat gevestigd.
VELDHOVEN-KROMSTRAAT
DNPA 1122
1979-02-01

Plattelandspostagentschap Veldhoven-Nieuwe Kerkstraat
Mededelingen No 18 van 7 mei 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 22 april 1974 is het hulppostkantoor met bestelling Oerle vervangen door een plattelandspostagentschap, dat thans wordt aangeduid met de benaming Veldhoven-Nieuwe Kerkstraat, en voor de
postdienst ressorteert onder het postkantoor Eindhoven.
VELDHOVEN-NIEUWE KERKSTRAAT
DNPL 0111
1974-05-15
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Op 1 februari 1979 is het plattelandspostagentschap Veldhoven-Nieuwe Kerkstraat overgebracht
van het ressort van het postkantoor Eindhoven naar het ressort van het postkantoor Veldhoven.

VELDWIJK (GD)
Hulppostkantoor Veldwijk
Het hulppostkantoor Veldwijk werd opgericht op 1 augustus 1900. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Harderwijk.
VELDWIJK
KNHK 3021
1900-08-01

Mededeelingen No 12105S van 27 december 1922: Ingaande 1 Januari 1923 wordt, met gelijktijdige
opheffing van het hulppost-, -telegraaf- en telefoonkantoor Ermelo, het hulppostkantoor Veldwijk en
het hulptelegraafkantoor Veldwijk, in de gemeente Ermelo een post-, telegraaf- en telefoonkantoor
gevestigd, genaamd Ermelo-Veldwijk.

VELP (GD)
Distributiekantoor Velp
Te Velp was vanaf 1815 een distributiekantoor gevestigd. Het distributiekantoor te Velp werd op 31
augustus 1850 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Velp
Met ingang van 1 september 1850 is te Velp een postkantoor gevestigd.
Op 1 augustus 1880 werd te Velp een telegraafkantoor opgericht.

Post- en telegraafkantoor Velp
Met ingang van 1 augustus 1880 is te Velp een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van
het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
VELP-(GLD.)
KNPK 0444
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1898-06-18

VELP (GLD)
KNPK 0445
1914-04-22

VELP (Gld.)
KNPK 0446
1916-01-06

VELP

Stadspostagentschappen

VELP

Alexanderstraat

Mededelingen No 29 van 24 juli 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 augustus 1973 wordt het stadspostagentschap Velp (Gld)-Alexanderstraat gevestigd, dat voor
de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Velp (Gld).
VELP (Gld)-ALEXANDERSTRAAT
DNPA 1123
1973-08-01
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VELP

Lepelaarstraat

Met ingang van 1 oktober 1969 is het stadspostagentschap Velp (Gld)-Lepelaarstraat gevestigd.
VELP (Gld)-LEPELAARSTRAAT
DNPA 1124
1969-10-01

VELP

President Kennedylaan

Dienstorder No H.124 van 5 maart 1974: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat thans wordt aangeduid met de benaming Velp (Gld)Zuid, wordt m.i.v. 8 maart 1974 gewijzigd In Velp (Gld)-President Kennedylaan.
VELP (Gld)-PRES. KENNEDYLAAN
DNPA 1125
1974-03-08

VELP

Zuid

Met ingang van 1 oktober 1969 is het stadspostagentschap Velp (Gld)-Zuid gevestigd.
VELP (GLD)-ZUID
DNPA 1126
1969-10-01
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Dienstorder No H.124 van 5 maart 1974: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat thans wordt aangeduid met de benaming Velp (Gld)Zuid, wordt m.i.v. 8 maart 1974 gewijzigd In Velp (Gld)-President Kennedylaan.

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

Hulppostkantoor Velp
Het hulppostkantoor Velp werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor Velp behoorde tot het
ressort van het postkantoor Grave.
VELP N.B.
KNHK 3022
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
VELP N:B:
KNHK 3023
1885-08-31

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Dienstorder No 774 van 5 november 1919: Correspondentie voor Velp (N.B.). Herhaaldelijk komt
het nog voor, dat correspondentie, bestemd voor Velp (N.B.), wordt verzonden naar Velp (Gld.). Nogmaals wordt daarom de aandacht van het personeel gevestigd op een juiste verzending van bedoelde
stukken.
Op 28 februari 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Velp (N.B.) opgeheven en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.
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Post-, telegraaf- en telefoonstation Velp
Mededeelingen No 1730S van 25 februari 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Velp
(N.B.) wordt met ingang van 1 Maart 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en
telefoondienst, met telegrambestelling. De postbestelling zal van Grave uit geschieden.
VELP N:B:

Mededeelingen No 7886S van 13 juli 1932: Met ingang van 16 Juli 1932 wordt het post-, telegraafen telefoonkantoor te Grave opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor voor de drie diensten. Voor den postdienst zal dit met het hulppostkantoor te Overasselt en de stations te Balgoij,
Escharen, Gassel, Nederasselt en Velp (N-B) ressorteeren onder het hoofdkantoor te Nijmegen.
Mededelingen No 18 van 8 mei 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 mei 1973 is het poststation te Velp (Nb) opgeheven.

VELSEN (NH)
Entrepot Velzen
Ten behoeve van de postritten tussen enkele grote steden werden in 1756 entrepots ingericht. Tussen
Haarlem en (Den) Helder werd een entrepot opgericht te Spaarndam, Santpoort, Velzen, Beverwijk,
Egmond aan den Hoef, Bergen, Sint Maartensbrug en Schagen.

Hulppostkantoor Velsen
Het hulppostkantoor Velsen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Haarlem.
VELSEN
KNHK 3024
1851-05-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
VELSEN
KNHK 3025
1872-08-05

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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Het telegraafkantoor te Velsen werd op 1 januari 1883 overgenomen door het Staatsbedrijf der P.T.T.
van de Amsterdamsche Kan Maatschappij.
Met ingang van 1 november 1885 is het hulppostkantoor te Velsen opgeheven en vervangen door
een post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Velsen
Op 1 november 1885 is te Velsen een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het
postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
VELSEN
KNPK 0447
1890-11-01

Op 15 juli 1925 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Velsen vervangen door een hulppost-,
telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Velsen
Mededeelingen No 6757 van 1 juli 1925: Met ingang van 16 Juli 1925 wordt het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Velsen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor en wordt te
Wijkeroog een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd. Evengenoemde hulpkantoren,
alsmede het hulppostkantoor Velseroord zullen met ingang van vorenvermelden datum voor den
postdienst onder het post- en telegraafkantoor te IJmuiden ressorteeren.
VELSEN / IJMUIDEN
RNHK 1365
1929-04-23

Mededeelingen No II van 13 januari 1943: De navolgende postinrichtingen zijn sedert 1 Januari
1943 gesloten: Het hulppostkantoor te Velsen, de postagentschappen Driehuis gem. Velsen, IJmuiden-Kanaalstraat, IJmuiden-Kennemerlaan. Genoemde sluitingen houden verband met de evacuatie
der zeeplaatsen.
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Telegraafkantoor Velsen

Hulppostkantoor Velsen-Noord (1)
Mededeelingen No 10888S van 13 oktober 1926: Met ingang van 1 November 1926 wordt de naam
van het hulppostkantoor Velseroord resp. Wijkeroog gewijzigd in IJmuiden-Oost resp. VelsenNoord.
VELSEN-NOORD
KNHK 3026
1926-11-01

VELSEN-NOORD / IJMUIDEN
RNHK 1366
1929-04-30

58

Mededeelingen No 12482S van 29 oktober 1930: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Velsen-Noord sorteert van af 27 October 1930 voor den postdienst onder het hoofdkantoor te Beverwijk. De bestelling te Velsen-Noord vindt van genoemden datum af van uit Beverwijk plaats.
VELSEN-NOORD / BEVERWIJK
RNHK 1367
1930-10-09

Mededeelingen No II van 13 januari 1943: De navolgende postinrichtingen zijn sedert 1 Januari
1943 gesloten: Het hulppostkantoor te Velsen, de postagentschappen Driehuis gem. Velsen, IJmuiden-Kanaalstraat, IJmuiden-Kennemerlaan. Genoemde sluitingen houden verband met de evacuatie
der zeeplaatsen.
Het hulppostkantoor te Beverwijk is op 31 oktober 1948 opgeheven en vervangen door een postagentschap.

Postagentschap Velsen Noord
Met ingang van 1 november 1948 is te Velsen Noord een postagentschap gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Beverwijk.
BEVERWIJK/VELSEN NOORD
DNPA 1127
1948-11-02

Het postagentschap te Velsen Noord is op 31 oktober 1950.

Hulppostkantoor Velsen-Noord (2)
Met ingang van 1 maart 1951 is het hulppostkantoor Velsen-Noord opgericht behorende tot het ressort van het postkantoor Beverwijk.
Op 31 oktober 1966 is het hulppostkantoor te Velsen-Noord opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor vooruitgeschoven loket.

Bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Velsen-Noord
Met ingang van 1 december 1966 is te Velsen Noord een bijpostkantoor vooruitgeschoven loket gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Beverwijk.
BEVERWIJK VELSEN NOORD
DNBK 0487
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1966-10-31

VELSEN-NOORD

Koningsweg

Met ingang van .. 1946 is te Velsen-Noord-Koningsweg een postagentschap gevestigd.
BEVERWIJK/VELSEN-NOORD-KONINGSW.
DNPA 1128
1946-07-12

Het postagentschap Velsen-Noord-Koningsweg werd opgeheven op 1 augustus 1947.

VELSEN-ZUID

Postagentschap zie IJMUIDEN

Hulppostkantoor Velseroord
De benaming van het hulppostkantoor De Heide is met ingang van 22 juli 1903 gewijzigd in Velseroord. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Velsen.
VELSEROORD
KNHK 3027
1903-07-24
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Mededeelingen No 10888S van 13 oktober 1926: Met ingang van 1 November 1926 wordt de naam
van het hulppostkantoor Velseroord resp. Wijkeroog gewijzigd in IJmuiden-Oost resp. VelsenNoord.
Zie ook IJMUIDEN.

VELSWIJK (GD)
Hulppostkantoor Velswijk (1)
Mededeelingen No 7190s van 26 oktober 1916: Met ingang van 1 November 1916, wordt te Velswijk
(Gld.) een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Doetinchem als hoofdkantoor zal
optreden.
VELSWIJK (Gld.)
KNHK 3028
1916-11-01

Eerste gebruiksperiode van 23 oktober 1916 tot en met 15 november 1924.
Op 15 november 1924 is het hulppostkantoor te Velswijk opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Velswijk
Mededeelingen No 11406S van 29 oktober 1924: Het hulppostkantoor te Velswijk wordt met ingang
van 16 November 1924, vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling zal van
Zelhem uitgaan.
VELSWIJK (Gld.)
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VELSWIJK (Gld.)
KNPS 0410
1930-10-06

VELSWIJK
KNPS 0411
1956-09-10

Op 31 december 1969 is het poststation te Velswijk opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Velswijk (2)
Met ingang van 1 januari 1970 is te Velswijk een hulppostkantoor gevestigd.
VELSWIJK
KNHK 3029
1970-03-06
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Dienstorder No H.551 van 29 november 1977: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 1 november 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
hulppostkantoor
Velswijk
Zelhem-Kruisbergseweg
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