WAALRE (NB)
Distributiekantoor Waalre
Te Waalre was vanaf 1841 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Eindhoven. Het distributiekantoor te Waalre werd in 1849 opgeheven.

Bestelhuis Waalre
Te Waalre was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Eindhoven. Het bestelhuis werd op 14 augustus 1874 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Waalre (1)
Het hulppostkantoor Waalre werd opgericht op 15 augustus 1874 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Eindhoven.
WAALRE
KNHK 3119
1874-08-18

Het hulppostkantoor Waalre is op 1 februari 1893 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Eindhoven naar het ressort van het postkantoor Valkenswaard.
WAALRE

WAALRE / VALKENSWAARD
RNHK 1412
1929-05-02

Het hulppostkantoor te Waalre is op 1 mei 1952 overgebracht van het ressort van het postkantoor Valkenswaard naar het ressort van het postkantoor Eindhoven.
WAALRE / EINDHOVEN
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RNHK 1413
1952-04-29

Het hulppostkantoor te Waalre werd opgeheven op 29 augustus 1963. De postale dienstverlening
werd overgenomen door het plattelandspostagentschap WAALRE-WILLIBRORDUSLAAN.

Hulppostkantoor Waalre (2)
Dienstorder No H.411 van 26 augustus 1975: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het hulppostkantoor met bestelling, dat thans wordt aangeduid met de benaming
AALST (Nb), wordt op 1 september 1975 gewijzigd in WAALRE.
WAALRE
KNHK 3120
1975-03-25

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Waalre
WAALRE (N.B.)
KNTF 0154
1918-07-17

Met ingang van 16 augustus 1923 is het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Waalre opgeheven en
vervangen door een telegraaf- en telefoonstation met bestelling en Eindhoven als controlekantoor.

Plattelandspostagentschap Waalre-Willibrorduslaan
Het plattelandspostagentschap Waalre-Willibrorduslaan werd gevestigd op 26 augustus 1963. Het
postagentschap behoorde tot het ressort van het postkantoor Eindhoven.
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Op 19 februari 1973 is het plattelandspostagentschap Waalre-Willibrorduslaan overgebracht van het
ressort van het postkantoor Eindhoven naar het ressort van het postkantoor Valkenswaard.
WAALRE-WILLIBRORDUSLAAN
DNPL 0114
1973-03-28

WAALWIJK (NB)
Postkantoor Waalwyk
In 1807 was te Waalwyk een bijkantoor van Baardwyk gevestigd.
Op 1 juli 1847 is te Waalwyk een postkantoor opgericht.
Op 10 juli 1868 werd te Waalwijk een telegraafkantoor opgericht.

Post- en telegraafkantoor Waalwijk
Met ingang van 10 juli 1868 is te Waalwijk een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van
het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
WAALWIJK
KNPK 0472
1876-04-15
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WAALWIJK
KNPK 0473
1928-05-11

WAALWIJK

Postagentschappen

WAALWIJK

Dr. Kuyperlaan

Mededelingen No 9 van 28 februari 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 16 februari 1978 is het stadspostagentschap Waalwijk-Mr. Goeman Borgesiusstraat opgeheven
onder gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap Waalwijk-Dr. Kuyperlaan, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Waalwijk.
WAALWIJK-DR. KUYPERLAAN
DNPA 1179
1978-04-19

WAALWIJK

Molenstraat

Dienstorder No H.396 van 7 augustus 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het stadspostagentschap, dat werd aangeduid met de benaming Waalwijk-Besoyen,
is te rekenen van 1 augustus j.l. gewijzigd in Waalwijk-Molenstraat.
WAALWIJK-MOLENSTRAAT
DNPA 1180
1973-08-01
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WAALWIJK

Mozartlaan

Mededelingen No 50 van 12 december 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 13 december 1978 wordt het stadspostagentschap Waalwijk-Mozartlaan gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Waalwijk.
WAALWIJK-MOZARTLAAN
DNPA 1181
1979-01-03

WAALWIJK

Mr. Goeman Borgesiusstraat

Mededelingen No 14 van 10 april 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 16 april 1973 wordt het stadspostagentschap Waalwijk-Mr. Goeman Borgesiusstraat gevestigd dat
voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Waalwijk.
WAALWIJK-MR. GOEMAN BORGESIUSSTR.
DNPA 1182
1973-04-16

Mededelingen No 9 van 28 februari 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 16 februari 1978 is het stadspostagentschap Waalwijk-Mr. Goeman Borgesiusstraat opgeheven
onder gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap Waalwijk-Dr. Kuyperlaan, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Waalwijk.

WAALWIJK

Pastoor Kuypersstraat

Mededelingen No 38 van 21 september 1967: Kantoren. Vestiging enz.
Op 2 oktober 1967 wordt het postagentschap Waalwijk-Pastoor Kuypersstraat gevestigd dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Waalwijk.
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WAALWIJK-PASTOOR KUYPERSSTRAAT
DNPA 1183
1967-10-02

Het stadspostagentschap Waalwijk-Pastoor Kuypersstraat werd op 2 april 1979 opgeheven.

Plattelandspostagentschap Waalwijk-Loeffstraat
Het hulppostkantoor Baardwijk ressorteerde onder het postkantoor te Waalwijk. Het hulppostkantoor
zou worden opgeheven op 19 mei 1973. In de plaats daarvan zou het plattelandspostagentschap
WAALWIJK-LOEFFSTRAAT geopend. De vestiging is echter niet doorgegaan. Dit werd op de
stempelkaart aangetekend. Het hulppostkantoor Baardwijk werd op 19 juli 1973 opgeheven.
WAALWIJK-LOEFFSTRAAT

’T WAAR (GN)
Hulppostkantoor ’t Waar
Het hulppostkantoor ’t Waar werd opgericht op 1 augustus 1872 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Winschoten.
HET WAAR

KNHK 3121
1872-08-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor ’t Waar behoorde vanaf 1 januari 1879 tot het ressort van het postkantoor
Scheemda.
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HET WAAR

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
’T WAAR
KNHK 3122
1903-05-29

Het hulppostkantoor te ’t Waar werd opgeheven op 30 november 1923 en vervangen door een poststation.

Poststation ’t Waar
Met ingang van 1 december 1923 is te ’t Waar een poststation gevestigd.
’t WAAR (Gn.)
KNPS 0421
1926-02-02

Hulppostkantoor ’t Waar
’t WAAR / DELFZIJL
RNHK 1414
1929-04-08

Op 28 februari 1937 is het hulppostkantoor te ’t Waar opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation ’t Waar
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Met ingang van 1 maart 1937 is te ’t Waar een poststation gevestigd (Mededeelingen van 17 februari 1937).
Het poststation te ’t Waar werd opgeheven op 1 februari 1966.

WAARDE (ZL)
Bestelhuis Waarde
Te Waarde was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Goes. Het bestelhuis werd op 30 april 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Waarde (1)
Het hulppostkantoor Waarde werd opgericht op 1 mei 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Goes.
WAARDE
KNHK 3123
1870-05-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Krabbendijke:
WAARDE

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

Poststation Waarde
Mededeelingen No 6138S van 17 juni 1925: Het hulppostkantoor te Waarde is met ingang van 16
Juni 1925 vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling geschiedt van Krabbendijke uit.
WAARDE (Zl.)
KNPS 0422
1941-06-14
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Hulppostkantoor Waarde (2)
Met ingang van .. is te Waarde een hulppostkantoor gevestigd.
Op 15 mei 1966 is het hulppostkantoor te Waarde opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap

Plattelandspostagentschap Waarde
Met ingang van 16 mei 1966 is te Waarde een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Goes.
GOES / WAARDE
RNPL 0031
1966-05-06

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Waarde
In oktober 1917 werd te Waarde een hulptelegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
WAARDE (Zl.)
KNTF 0155
1917-10-16

Met ingang van 1 augustus 1923 is het hulptelegraaf- en telefoonstation te Waarde opgeheven en
vervangen door en telegraaf- en telefoonstation met bestelling en Goes als controlekantoor.

WAARDENBURG (GD)
Bestelhuis Waardenburg
Te Waardenburg was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Bommel (Zaltbommel). Het bestelhuis werd op 15 september 1866 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Waardenburg
Het hulppostkantoor Waardenburg werd op 16 september 1866 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Bommel (Zaltbommel).
WAARDENBURG
KNHK 3124
1866-09-16

(geschreven in het stempelboek)

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WAARDENBURG / ZALTBOMMEL
RNHK 1415
1929-05-02

WAARDENBURG (Gld.)
KNHK 3125
1939-04-14
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WAARDENBURG
KNHK 3126
1966-01-24

WAARDENBURG / ZALTBOMMEL
RNHK 1416
1966-01-24

Mededeling No 8 van 25 februari 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 maart 1975 worden de hierna vermelde ressortwijziging doorgevoerd:
Het hulppostkantoor met bestelling te Waardenburg, wordt overgebracht van het ressort van het postkantoor Zaltbommel naar het ressort van het postkantoor Leerdam.
In verband met de ressortwijziging vindt gelijktijdige wijziging van de grens tussen de postdistricten ’sHertogenbosch en Utrecht plaats.

WAARDER (ZH)
Poststation Waarder
Met ingang van .. 1926 is te Waarder een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Woerden.
WAARDER (Z.H.)
KNPS 0423
1941-06-12
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Op 15 maart 1975 is het poststation te Waarder opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Waarder
Met ingang van 17 maart 1975 is te Waarder een plattelandspostagentschap gevestigd.
WAARDER
KNPL 0313
1975-03-25

WAARLAND (NH)
Poststation Waarland
Op 1 mei 1938 is te Waarland (N.H.) een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Schagen.
WAARLAND (N.H.)
KNPS 0424
1938-05-01

Het poststation te Waarland is op 31 januari 1970 opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Waarland
Met ingang van 1 februari 1970 is te Waarland een plattelandspostagentschap gevestigd behorende
tot het ressort van het postkantoor Alkmaar.
WAARLAND

12

KNPL 0314
1970-02-01

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

WADDINXVEEN (ZH)
Distributiekantoor Waddingsveen
Te Waddingsveen was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Gouda.

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

Hulppostkantoor Waddingsveen
Het hulppostkantoor Waddingsveen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Gouda.
WADDINGSVEEN
KNHK 3127
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WADDINGSVEEN
KNHK 3128
1869-07-30

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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Het hulppostkantoor te Waddinxveen is met ingang van 31 mei 1893 opgeheven en vervangen door
een postkantoor.

Postkantoor Waddinxveen
Met ingang van 1 juni 1893 is te Waddinxveen een postkantoor gevestigd.
WADDINGSVEEN
KNPK 0474
1893-06-01

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Waddinxveen
Dienstorder No 166 P.- 96 T. van 2 augustus 1894: Het telephoonkantoor te Waddingsveen wordt
op 9 Augustus aanstaande vervangen door een Rijkstelegraafkantoor in vereeniging met het Postkantoor aldaar.
De benaming WADDINXVEEN werd vanaf 1902 voorgeschreven.
WADDINXVEEN
KNPK 0475
1911-01-25

Bijpostkantoor Waddinxveen
Op 30 juni 1920 is het bijpostkantoor te Waddinxveen opgeheven en vervangen door een postkantoor.
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Postkantoor Waddinxveen
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 Wernhoutsburg 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.
WADDINXVEEN

WADDINXVEEN

Stadspostagentschappen

WADDINXVEEN

Beethovenlaan

Met ingang van 1 oktober 1969 is het stadspostagentschap Waddinxveen-Beethovenlaan gevestigd.
WADDINXVEEN-BEETHOVENLAAN
DNPA 1184
1969-10-10

Het stadspostagentschap Waddinxveen-Beethovenlaan is op .. opgeheven.

WADDINXVEEN

Brederolaan

Met ingang van 18 september 1972 is het stadspostagentschap Waddinxveen-Brederodelaan gevestigd.
WADDINXVEEN-BREDEROLAAN
DNPA 1185

1972-09-18
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WADENOIJEN (GD)
Bestelhuis Wadenoijen
Te Wadenoijen was vanaf 1 januari 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Tiel. Het bestelhuis werd op 30 juni 1873 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wadenoijen
Het hulppostkantoor Wadenoijen werd opgericht op 1 juli 1873. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Tiel.
WADENOIJEN
KNHK 3129
1873-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Wadenoijen werd opgeheven op 10 juli 1884.

Poststation Wadenoijen
Met ingang van 1 januari 1927 is te Wadenoijen een poststation gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Tiel.
WADENOIJEN (Gld.)
KNPS 0425
1941-05-30

WADWAIJ (NH)
Bestelhuis Wadway
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Te Wadway (gemeente Wognum) was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Alkmaar. Na opheffing van het bestelhuis op 30 juni 1870 werd geen hulppostkantoor opgericht.

WAGENBERG (NB)
Hulppostkantoor Wagenberg (1)
Het hulppostkantoor Wagenberg werd opgericht op 16 december 1890. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Breda.
WAGENBERG (N:B:)
KNHK 3130
1890-12-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WAGENBERG
KNHK 3131
1911-11-13

Op 15 december 1928 is het hulppost- en telegraafkantoor te Wagenberg opgeheven en vervangen
door een post- en telegraafstation.

Post- en telegraafstation Wagenberg (1)
Mededeelingen No 11792S van 12 december 1928: Het hulppost- en telegraafkantoor te Wagenberg wordt met ingang van 17 December 1928 vervangen door een station voor den post- en den
telegraafdienst.
Het poststation te Wagenberg is op 30 juni 1948 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wagenberg (2)
Met ingang van 1 juli 1948 is te Wagenberg een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Breda.
WAGENBERG / BREDA
RNHK 1417
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1948-06-18

Op 28 februari 1959 is het hulppostkantoor te Wagenberg opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Wagenberg (2)
Met ingang van 1 maart 1959 is te Wagenberg een poststation gevestigd.
Het poststation te Wagenberg is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wagenberg (3)
Met ingang van .. is te Wagenberg een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Breda.
Op 30 juni 1971 is het hulppostkantoor te Wagenberg opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Wagenberg
Mededelingen No 30 van 27 juli 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juli 1971 is het hulppostkantoor met bestelling te Wagenberg vervangen door een plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Breda.
WAGENBERG
KNPL 0315
1971-07-19

Op 28 maart 1977 is het plattelandspostagentschap Wagenberg opgeheven.

Zitting houden te Wagenberg
Mededelingen No 14 van 5 april 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 28 maart 1977 is het plattelandspostagentschap te Wagenberg opgeheven en daarvoor in de
plaats wordt te rekenen van genoemde datum te Wagenberg zitting gehouden.

Hulptelefoonkantoor Wagenberg
Op 1 november 1923 werd het hulptelefoonkantoor te Wagenberg opgeheven en vervangen door een
publiek telefoonstation.
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WAGENBORGEN (GN)
Bestelhuis Wagenborgen
Te Wagenborgen was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Hoogezand. Na opheffing van het bestelhuis in 1867 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Wagenborgen
Het hulppostkantoor Wagenborgen werd op 1 maart 1899 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Sappemeer.
WAGENBORGEN
KNHK 3132
1899-03-01

WAGENBORGEN / DELFZIJL
RNHK 1418
1929-04-08

Het hulppostkantoor te Wagenborgen is met ingang van 1 april 1939 overgebracht van het ressort van
het postkantoor Delfzijl naar het ressort van het postkantoor Hoogezand.
WAGENBORGEN / HOOGEZAND
RNHK 1419
1939-04-01
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WAGENBORGEN (Gn.)
KNHK 3133
1939-07-26

WAGENBORGEN

Op 30 april 1971 is het hulppostkantoor te Wagenborgen opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Wagenborgen
Mededelingen No 21 van 26 mei 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 3 mei 1971 is het hulppostkantoor met bestelling te Wagenborgen vervangen door een plattelandspostagentschap dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Hoogezand.
WAGENBORGEN
KNPL 0316
1971-05-27

Het plattelandspostagentschap te Wagenborgen is op 31 mei 1976 opgeheven.

Zitting houden te Wagenborgen
Mededelingen No 22 van 2 juni 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juni 1976 is het plattelandspostagentschap te Wagenborgen opgeheven en wordt met ingang
van genoemde datum te Wagenborgen zitting gehouden.

WAGENINGEN (GD)
Postkantoor Wageningen
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Te Wageningen was in 1807 een onderkantoor van Arnhem gevestigd.
Het postkantoor te Wageningen werd in 1812 opgericht.
Op 1 maart 1861 werd het telegraafkantoor te Wageningen gevestigd.
WAGENINGEN
KNPK 0476
1881-09-26

Post- en telegraafkantoor Wageningen
Met ingang van 1886 is te Wageningen een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het
postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
WAGENINGEN

WAGENINGEN
KNPK 0477
1923-02-03
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WAGENINGEN
KNPK 0478
1958-00-00

WAGENINGEN

Stadspostagentschappen

WAGENINGEN

Floralaan

Met ingang van 3 januari 1966 is het postagentschap Wageningen-Floraweg gevestigd.
WAGENINGEN/FLORALAAN
DNPA 1186
1966-01-03

Mededeling No 17 van 29 april 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 mei 1975 wordt het stadspostagentschap Wageningen-Floralaan opgeheven.

WAGENINGEN

Geertjesweg

Het stadspostagentschap Wageningen-Geertjesweg werd gevestigd op 5 juni 1979 onder gelijktijdige
opheffing van het postagentschap Oude Bennekomseweg.
WAGENINGEN-GEERTJESWEG
DNPA 1187
1979-06-05

22

WAGENINGEN

Hoogstraat

Het postagentschap Wageningen-Hoogstraat werd gevestigd op 1 mei 1948.
WAGENINGEN/HOOGSTRAAT
DNPA 1188
1948-05-01

Op 3 juli 1972 is het postagentschap Wageningen-Hoogstraat opgeheven.

WAGENINGEN

Kampweg

Het postagentschap Wageningen-Kampweg werd gevestigd op 1 mei 1948.
WAGENINGEN/KAMPWEG
DNPA 1189
1948-05-01

Op 1 januari 1966 is het postagentschap Wageningen-Kampweg opgeheven.

WAGENINGEN

Oude Bennekomseweg

Met ingang van 3 juli 1972 is het stadspostagentschap Wageningen-Oude Bennekomseweg gevestigd.
WAGENINGEN-OUDE BENNEKOMSEWEG
DNPA 1190
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1972-07-03

Het stadspostagentschap Wageningen-Oude Bennekomseweg is opgeheven op 5 juni 1979 onder
gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap Wageningen-Geertjesweg.

WAGENINGEN

Tarthorst

Dienstorder No H.345 van 26 juni 1979: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 7 juni 1979 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
stadspostagentschap
Wageningen-Winkelcentrum
Wageningen-Tarthorst
Tarthorst
WAGENINGEN-TARTHORST
DNPA 1191
1979-06-07

WAGENINGEN

Winkelcentrum Tarthorst

Mededelingen No 48 van 30 november 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 22 november 1976 is het stadspostagentschap Wageningen-Winkelcentrum Tarthorst gevestigd.
dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Wageningen.
WAGENINGEN-WINKELCENTRUM TARTHORST
DNPA 1192
1976-11-22

Dienstorder No H.345 van 26 juni 1979: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 7 juni 1979 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
stadspostagentschap
Wageningen-Winkelcentrum
Wageningen-Tarthorst
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Tarthorst

WALSOORDEN c.q. WALSOORDE (ZL)
Hulppostkantoor Walsoorde
Het hulppostkantoor Walsoorde werd op 16 november 1866 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Hulst.
WALSOORDE
KNHK 3134
1868-11-16

Stempelafdrukken op postzegels in groen en zwart.
De benaming WALSOORDEN werd vanaf 1 januari 1883 voorgeschreven.
WALSOORDEN (Z.L.)
KNHK 3135
1917-10-03

WALSOORDEN / HULST
RNHK 1420
1929-05-23

Op 15 september 1938 is het hulppostkantoor te Walsoorden opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Walsoorden
Met ingang van 16 september 1938 is te Walsoorden een poststation gevestigd.
Het poststation te Walsoorden is op 15 juli 1947 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Walsoorden
Met ingang van 16 juli 1947 is te Walsoorden een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor Hulst.
WALSOORDEN- / HULST
RNHK 1421
1947-07-07

Mededelingen No 32 van 8 augustus 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 augustus 1978 werd het hulppostkantoor zonder bestelling te Walsoorden opgeheven.

WAMEL (GD)
Distributiekantoor Wamel
Te Wamel was vanaf 1838 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Tiel. Het distributiekantoor te Wamel werd op 31 augustus 1850 opgeheven doch niet
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wamel (1)
Het hulppostkantoor Wamel werd opgericht op 16 juni 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Tiel.
WAMEL
KNHK 3136
1851-06-16

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart. Lettertype met schreven.
WAMEL
KNHK 3137
1867-03-29

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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WAMEL / TIEL
RNHK 1422
1929-05-02

Het hulppostkantoor te Wamel is op 1 januari 1951 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Tiel naar het ressort van het postkantoor Nijmegen.
WAMEL / NIJMEGEN
RNHK 1423
1951-01-05

Op 31 maart 1959 is het hulppostkantoor te Wamel opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Wamel
Met ingang van 1 april 1959 is te Wamel een poststation gevestigd.
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WAMEL
KNPS 0426
1959-07-00

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

WANNEPERVEEN (OV)
Hulppostkantoor Wanneperveen
Het hulppostkantoor Wanneperveen werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Meppel.
WANNEPERVEEN
KNHK 3138
1873-09-30

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 15 september 1924 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wanneperveen opgeheven
en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Wanneperveen
Mededeelingen No 8858S van 13 augustus 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Wanneperveen wordt met ingang van 16 September 1924 vervangen door een station voor den post-,
telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling ter plaatse zal van Nijeveen uit
geschieden.
WANNEPERVEEN (Ov.)
KNPS 0427
1927-04-09
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WANROIJ c.q. WANROOI (NB)
Bestelhuis Wanroy
Te Wanroy was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Veghel. Het bestelhuis werd op 15 januari 1875 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wanroij
Het hulppostkantoor Wanroij werd op 16 januari 1874 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Veghel.
WANROIJ
KNHK 3139
1874-01-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming WANROOI werd vanaf 1 januari 1883 voorgeschreven.
WANROOI
KNHK 3140
1896-11-16

Later Uden:
WANROIJ
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WANROY / UDEN
RNHK 1424
1929-07-15

WANROIJ
KNHK 3141
1933-11-08

Op 13 oktober 1967 is de benaming van het hulppostkantoor te Wanroy gewijzigd in Wanroij.
WANROIJ
KNHK 3142
1967-12-04

WANSSUM (LB)
Hulppostkantoor Wanssum
Mededeelingen No 2380S van 12 maart 1919: Met ingang van 1 Mei 1919, wordt te Wanssum (Lb.)
een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Venray als hoofdkantoor zal optreden.
WANSSUM (Lb.)
KNHK 3143
1919-05-01
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Op 31 mei 1924 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wanssum opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Wanssum
Mededeelingen No 5783S van 21 mei 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Wanssum wordt, met ingang van 1 Juni 1924, vervangen door een station voor den post-, telegraafen telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Oostrum uit geschieden.

WAPENVELD (GD)
Bestelhuis Wapenveld
Te Wapenveld was vanaf 1 januari 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Hattem.

Het bestelhuis te Wapenvelde werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wapenvelde
Het hulppostkantoor Wapenvelde werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Hattem.
WAPENVELDE
KNHK 3144
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
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WAPENVELD
KNHK 3145
1890-??

WAPENVELD / HATTEM
RNHK 1425
1929-05-06

WAPENVELD (Gld.)
KNHK 3146
1937-04-26

WAPENVELD / ZWOLLE
RNHK 1426
1947-08-11
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Het stempel werd niet in gebruik genomen omdat Hattem een ongeclassificeerd hulppostkantoor bleef
met dezelfde faciliteiten als een hoofdpostkantoor. Het stempel werd terugontvangen op 14 augustus
1947.
Mededelingen No 17 van 1 mei 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 mei 1974 wordt het hulppostkantoor met bestelling te Wapenveld overgebracht van het ressort
van het postkantoor Hattem naar het ressort van het postkantoor Ede (Gld).
Mededelingen No 19 van 14 mei 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Rectificatie Mededelingen 17/1974.
Op 1 mei 1974 is het hulppostkantoor met bestelling te Wapenveld overgebracht van het ressort van
het postkantoor Hattem naar het ressort van het postkantoor Epe (Gld).
WAPENVELD
KNHK 3147
1974-04-02

WAPSERVEEN (DR)
Bestelhuis Wapserveen
Te Wapserveen was vanaf 1861 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Steenwijk. Het bestelhuis werd op 31 december 1869 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wapserveen (1)
Het hulppostkantoor Wapserveen werd op 1 januari 1870 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Steenwijk.
WAPSERVEEN
KNHK 3148
1870-01-01
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Meppel:
WAPSERVEEN

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Wapserveen
Mededeelingen No 2514S van 18 maart 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wapserveen is met ingang van 16 Maart 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en
telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling geschiedt van Frederiksoord uit.
Het poststation te Wapserveen is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wapserveen (2)
Met ingang van .. is te Wapserveen een hulppostkantoor gevestigd.
WAPSERVEEN (Dr.)
KNHK 3149
1939-07-26

Op 30 april 1972 is het hulppostkantoor te Wapserveen opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Wapserveen
Met ingang van 2 mei 1972 is te Wapserveen een plattelandspostagentschap gevestigd.
WAPSERVEEN
KNPL 0317
1972-05-12
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WARDER (NH)
Bestelhuis Warder
Te Warder was vanaf 1 januari 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Hoorn. Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Warder
Mededeelingen No 11767S van 22 december 1919: Met ingang van 16 December a.s., wordt het
Warder een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Hoorn als hoofdkantoor zal optreden.
WARDER (N.H.)
KNHK 3150
1919-01-16

Mededeelingen No 12982S van 5 december 1923: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Warder wordt met ingang van 16 December 1923 opgeheven. De postbestelling zal van Oosthuizen
uit plaats vinden.

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

Het poststation te Warder werd opgeheven op 19 september 1966.
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Telegraaf- en telefoonstation Warder
WARDER (N.H.)
KNTF 0000
1919-12-24

WARFFUM (GN)
Hulppostkantoor Warffum
Het hulppostkantoor Warffum werd opgericht op 1 april 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Onderdendam.
WARFFUM
KNHK 3151
1851-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
Op 1 januari 1871 werd te Warffum een telegraafkantoor opgericht.

Hulppost- en telegraafkantoor Warffum
Met ingang van 1 januari 1871 is te Warffum een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het hulppostkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
WARFFUM
KNHK 3152
1872-12-02
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Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Het hulppost- en telegraafkantoor te Warffum is op 31 augustus 1907 opgeheven en na afloop van de
dienst vervangen door een post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Warffum
Met ingang van 1 september 1907 is te Warffum een post- en telegraafkantoor gevestigd.
WARFFUM
KNPK 0479
1907-09-02

Op 31 oktober 1927 is het post- en telegraafkantoor te Warffum opgeheven en vervangen door een
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Warffum
Mededeelingen No 7938S van 26 oktober 1927: Met ingang van 1 November 1927 wordt het posten telegraafkantoor te Warffum vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk
voor den postdienst zal ressorteeren onder het hoofdkantoor te Uithuizen.
WARFFUM / UITHUIZEN
RNHK 1427
1929-04-13

WARFFUM (Gn.)
KNHK 3153
1930-01-13
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Met ingang van 16 maart 1965 is het hulppostkantoor te Warffum overgebracht van het ressort van
het postkantoor Uithuizen naar het ressort van het postkantoor Winsum (Groningen).
WARFFUM / WINSUM (Gn.)
RNHK 1428
1965-03-08

WARFHUIZEN (GN)
Bestelhuis Hoorn en Warfhuizen
Te Hoorn en Warfhuizen was vanaf 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Onderdendam. Het bestelhuis werd op 14 augustus 1867 opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Warfhuizen
Het hulppostkantoor Warfhuizen werd op 15 augustus 1867 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Onderdendam.
WARFHUIZEN
KNHK 3154
1867-08-15

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Winsum:
WARFHUIZEN
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Op 15 augustus 1923 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Warfhuizen opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Warfhuizen
Mededeelingen No 8048S van 25 juli 1923: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Warfhuizen wordt met ingang van 16 Augustus 1923 opgeheven. Te rekenen van dien datum zal de brief- en
pakketpostbestelling ter plaatse van het hulppostkantoor te Wehe uit geschieden.
Volgens een brief van de directeur van het postkantoor Winsum van 20 augustus 1923 werd het kantoornaamstempel behouden.

WARGA (FR)
Bestelhuis Warrega
Te Warrega was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Leeuwarden. Het bestelhuis werd op 30 juni 1862 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Warga
Het hulppostkantoor Warga werd opgericht op 1 juli 1862. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Leeuwarden.
WARGA
KNHK 3155
1862-07-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WARGA
KNHK 3156
1873-12-30

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
De benaming WARREGA werd vanaf 1 januari 1883 voorgeschreven.
WARREGA
KNHK 3157
1900-02-01
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WARGA

WARGA / LEEUWARDEN
RNHK 1429
1929-05-17

WARGA (Fr.)
KNHK 3158
1934-03-21

Op 28 februari 1963 is het hulppostkantoor te Warga opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Warga
Met ingang van 1 maart 1963 is te Warga een poststation gevestigd.

juni 1904

WARMENHUIZEN (NH)
Bestelhuis Warmenhuizen
Te Warmenhuizen was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Alkmaar. Het bestelhuis werd op 31 juli 1872 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Warmenhuizen
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Het hulppostkantoor Warmenhuizen werd op 1 augustus 1872 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Alkmaar.
WARMENHUIZEN
KNHK 3159
1872-08-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WARMENHUIZEN / ALKMAAR
RNHK 1430
1929-04-23

Telegraafkantoor Warmenhuizen
Warmenhuizen.
KNTF 0000
19..
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WARMOND (ZH)
Hulppostkantoor Warmond (1)
Het hulppostkantoor Warmond werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Leiden.
WARMOND
KNHK 3160
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven. Onder de afdruk van het
kantoornaamstempel werd een afdruk geplaatst van het stempel FRANCO zonder omranding.
WARMOND
KNHK 3161
1867-02-22

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in violet en zwart.
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Het hulppostkantoor te Warmond is op 15 september 1881 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Warmond
Met ingang van 16 september 1881 is te Warmond een postkantoor gevestigd.
WARMOND
KNPK 0480
1892-07-07

Bijpostkantoor Warmond
Op 30 juni 1929 is het bijpostkantoor te Warmond opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Warmond
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 Wernhoutsburg met ingang van dien datum ressorteeren resp. onder het hoofdkantoor te Beek (Lb.), Raalte en Zundert.
Op 15 juni 1932 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Warmond opgeheven en vervangen
door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Warmond (2)
Mededeelingen No 6003S van 1 juni 1932: Met ingang van 16 Juni 1932 wordt het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Warmond vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk voor
de postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Leiden.
WARMOND / LEIDEN
RNHK 1431
1933-01-09
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WARNS (FR)
Bestelhuis Warns
Te Warns was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Bolsward. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1863 tevens de postale dienstverlening voor IJmedam,
Saaxum en Scharl. Het bestelhuis werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Warns (1)
Met ingang van 1 augustus 1870 is te Warns een hulppostkantoor gevestigd.
WARNS
KNHK 3162A
1870-08-01

Bij de stempelafdruk van WARNS van 30 juli 1870 is een verwijzing geplaatst naar een aantekening:
Terug ontv. Ten gevolge der opheffing, Res. 12 Oct. 70 N. 77. Het hulppostkantoor was op 15 oktober
1870 gesupprimeerd (opgeheven), aldus de Ministeriele Beschikking van 12 oktober 1870 nummer 77.

Hulppostkantoor Warns (2)
Het hulppostkantoor Warns werd in dienst gesteld op 1 december 1872. Het hulppostkantoor Warns
behoorde tot het ressort van het postkantoor Bolsward.
WARNS
KNHK 3162B
1872-11-21
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Later Workum:
WARNS

WARNS / WORKUM
RNHK 1432
1929-05-17

Op 31 mei 1937 is het hulppostkantoor te Warns opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Warns (1)
Met ingang van 1 juni 1937 is te Warns een poststation gevestigd.
Het poststation te Warns is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Warns (3)
Met ingang van .. is te Warns een hulppostkantoor gevestigd.
WARNS

Op 30 november 1962 is het hulppostkantoor te Warns opgeheven en vervangen door een poststation.
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Poststation Warns (2)
Met ingang van 1 december 1962 is te Warns een poststation gevestigd.
Het poststation te Warns is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Warns (4)
Met ingang van .. is te Warns een hulppostkantoor gevestigd.
WARNS
KNHK 3163
1968-01-03

Mededelingen No 31 van 3 augustus 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 9 augustus 1971 wordt het hulppostkantoor met bestelling te Warns vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Sneek.
Mededelingen No 1 van 7 januari 1975: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 februari 1975 wordt het plattelandspostagentschap te Warns worden overgebracht van het ressort van het postkantoor Sneek naar het ressort van het postkantoor Bolsward.

WARNSVELD (GD)
Bestelhuis Warnsveld
Te Warnsveld was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Zutphen. Het bestelhuis werd op 31 december 1851 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Warnsveld
Het hulppostkantoor Warnsveld werd opgericht op 1 januari 1852. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Zutphen.
WARNSVELD
KNHK 3164
1852-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WARNSVELD
KNHK 3165
1875-01-18
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

WARNSVELD / ZUTPHEN
RNHK 1433
1929-05-06

Mededeelingen No 4961S van 6 mei 1931: Den 29en April 1931 werd in het hulppostkantoor te
Warnsveld gevestigd een telegraafstation en een telefoonstation.
WARNSVELD (Gld.)
KNHK 3166
1934-05-02

WARTENA (FR)
Poststation Wartena
Met ingang van .. 1928 is te Wartena een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor ..
WARTENA (Fr.)
KNPS 0428
1930-10-22
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Op 30 juni 1978 is het poststation te Wartena opgeheven.

Zitting houden te Wartena
Mededelingen No 26 van 27 juni 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juli 1978 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Wartena opgeheven en daarvoor in de
plaats zal met ingang van genoemde datum te Wartena zitting worden gehouden.

WASKEMEER (FR) voorheen BENEDEN-HAULERWIJK
Post-, telegraaf en telefoonstation Waskemeer (1)
Dienstorder No H.47bis van 20 januari 1954: Naamswijziging post-, telegraaf- en telefoonstation
Beneden-Haulerwijk.
De naam van het post-, telegraaf- en telefoonstation Beneden-Haulerwijk is gewijzigd in “Waskemeer”.
WASKEMEER
KNPS 0429
1954-03-05

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

Hulppostkantoor Waskemeer
Met ingang van .. is te Waskemeer een hulppostkantoor gevestigd.
Op 31 mei 1965 is het hulppostkantoor Waskemeer opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Waskemeer (2)
Met ingang van 1 juni 1965 is te Waskemeer een poststation gevestigd.
Op 31 mei 1967 is het poststation te Waskemeer opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Waskemeer
Met ingang van 1 juni 1967 is te Waskemeer een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Drachten.
DRACHTEN/WASKEMEER
DNPL 0115
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1967-06-01

Mededelingen No 41 van 15 oktober 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1974 wordt het plattelandspostagentschap te Waskerneer overgebracht van het ressort
van het postkantoor Drachten naar het ressort van het postkantoor Gorredijk.
WASKEMEER
KNPL 0318
1974-11-01

WASPIK (NB)
Distributiekantoor Waspik
Te Waspik was vanaf 1815 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Waalwijk. Het distributiekantoor te Waspik werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Waspik
Het hulppostkantoor te Waspik werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Waalwijk.
WASPIK
KNHK 3167
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart. Lettertype met schreven.
WASPIK
KNHK 3168
1872-10-24

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 januari 1882 is het hulppostkantoor te Waspik opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.
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Post- en telegraafkantoor Waspik
Met ingang van 1 februari 1882 is te Waspik een post- en telegraafkantoor gevestigd.
WASPIK
KNPK 0480K
1907-10-26

Op 15 april 1926 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Waspik opgeheven en vervangen door
een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Waspik
Mededeelingen No 4570S van 14 april 1926: Met ingang van 16 April 1926 wordt het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Waspik vervangen door een hulppostkantoor voor de drie diensten, hetwelk met de hulpkantoren ’s Grevelduin-Capelle, Vrijhoeve-Capelle en ’s Gravenmoer voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Waalwijk.
WASPIK / WAALWIJK
RNHK 1434
1929-05-02

WASSENAAR (ZH)
Distributiekantoor Wassenaar
Te Wassenaar was vanaf 1816 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor ’s-Gravenhage. Het distributiekantoor te Wassenaar werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wassenaar
Het hulppostkantoor Wassenaar werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor ’s-Gravenhage.
WASSENAAR
KNHK 3169
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WASSENAAR
KNHK 3170
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1876-03-03

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Wassenaar is op 31 juli 1883 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Wassenaar
Met ingang van 1 augustus 1883 is te Wassenaar een postkantoor gevestigd.
WASSENAAR
KNPK 0481
1915-06-28

WASSENAAR

Bijpostkantoren en stadspostagentschappen

WASSENAAR

Den Deijl (Rijksstraatweg)

Mededeelingen No 5699S van 25 mei 1932: Met ingang van 1 Juni 1932 wordt gevestigd het postagentschap, telegraaf- en telefoonstation Wassenaar-Rijksstraatweg.
Mededeelingen No 6339S van 8 juni 1932: De vestiging van het in Mededeeling P.T.T. No XXI/1932
aangekondigde postagentschap / telegraaf- telefoonstation is uitgesteld tot 16 Juni a.s.
Ten einde verwarring te voorkomen met het mede aan den Rijksstraatweg te Wassenaar gelegen
poststation Wassenaar-Kerkehout is nader besloten vorenbedoeld postagentschap / telegraaf- telefoonstation aan te duiden met de benaming Wassenaar-Den Deijl.
WASSENAAR-DEN DEIJL
DNPA 1193
1932-06-16

In Dienstorder H 341 van 26 augustus 1942 werd het volgende opgenomen:
1. De tot dusverre in de P.T.T.-dienst gebezigde benaming van het postagentschap WASSENAARDEN DEIL blijkt niet in overeenstemming te zijn met den als officieele schrijfwijze voor deze buurtschap aangenomen naam, welke “Den Deijl” luidt.
2. Bedoelde vermelding zal hiermede in overeenstemming worden gebracht.
Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1942 gaf nog het volgende commentaar: Het vreemde aan deze dienstorder is, dat voor zoover aan de redactie bekend, sedert de ope-
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ning van bedoeld postagentschap op 16 Juni 1932, de dagteekening- zoowel als de kantoornaamstempel en het aanteekenstrookje steeds den juisten naam “WASSENAAR-DEN DEIJL” vermeld hebben.
Dienstorder No H.246 van 1 mei 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van de hierna vermelde stadspostagentschappen is met ingang van 1 mei 1973 gewijzigd in de daarachter vermelde benaming:
Oude benaming
Nieuwe benaming
Wassenaar-Den Deijl
Wassenaar-Rijksstraatweg 388

WASSENAAR

Groot Haesebroekseweg

Dienstorder No H.527 van 15 november 1977: H.527. Wijziging benaming postinrichtingen.
Op 16 november 1977 wordt de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Wassenaar-Park de Kievit
Wassenaar-Groot
Haesebroekseweg
WASSENAAR-GROOT HAESEBROEKSEWEG
DNBK 0495
1977-11-16

WASSENAAR

Kerkehout (1)

Mededeelingen No 8175S van 22 augustus 1928: Met ingang van 16 September 1928 wordt gevestigd het postagentschap Wassenaar-Kerkehout.
WASSENAAR-KERKEHOUT
DNPA 1194
1928-09-16

Mededeelingen No 10855S van 14 november 1928: Op 8 October 1928 werd in het postagentschap
Wassenaar-Kerkehout een telegraaf- telefoonstation zonder telegrambestelling gevestigd.
Op 15 september 1929 is het postagentschap Wassenaar-Kerkehout opgeheven en vervangen door
een poststation.

Poststation Wassenaar-Kerkehout
Mededeelingen No 9204S van 28 augustus 1929: Het postagentschap Wassenaar-Kerkehout
wordt met ingang van 16 september 1929 vervangen door een station voor den postdienst, ressorteerende onder het hoofdkantoor te Wassenaar.
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Het poststation werd weer omgezet in een postagentschap en heropend op 1 september 1933 (Mededeeling P.T.T. No 35).

Postagentschap Wassenaar-Kerkehout (2)
Met ingang van 1 september 1933 is te Wassenaar-Kerkehout een postagentschap gevestigd.
Wederom gesloten op 16 juni 1934 (Mededeeling P.T.T. No 27).
Heropening vond plaats op 17 september 1934 (Mededeeling P.T.T. No 37).
Opnieuw gesloten op 12 september 1944 (Mededeeling P.T.T. No).
Heropening van het postagentschap Wassenaar-Kerkehout begin 1946.
WASSENAAR KERKEHOUT
DNPA 1195
1953-03-09

Dienstorder No H.246 van 1 mei 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van de hierna vermelde stadspostagentschappen is met ingang van 1 mei 1973 gewijzigd in de daarachter vermelde benaming:
Oude benaming
Nieuwe benaming
Wassenaar-Kerkehout
Wassenaar-Rijksstraatweg 705

WASSENAAR

Park de Kievit

Het bijpostkantoor Wassenaar-Park de Kievit werd gevestigd op 16 december 1919 (Mededeelingen
P.T.T. No 54).
WASSENAAR PARK DE KIEVIT
DNBK 0496
1919-12-16

Het bijpostkantoor Wassenaar-Park de Kievit werd gesloten op 11 september 1944 (Mededeelingen
PTT No 38).
Het bijpostkantoor Wassenaar-Park de Kievit werd heropend begin 1946.
Dienstorder No H.527 van 15 november 1977: H.527. Wijziging benaming postinrichtingen.
Op 16 november 1977 wordt de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Wassenaar-Park de Kievit
Wassenaar-Groot
Haesebroekseweg

WASSENAAR

Rijksstraatweg

Mededeelingen No 5699S van 25 mei 1932: Met ingang van 1 Juni 1932 wordt gevestigd het postagentschap, telegraaf- en telefoonstation Wassenaar-Rijksstraatweg.
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Mededeelingen No 6339S van 8 juni 1932: De vestiging van het in Mededeelingen P.T.T. No
XXI/1932 aangekondigde postagentschap / telegraaf- telefoonstation is uitgesteld tot 16 Juni a.s.
Ten einde verwarring te voorkomen met het mede aan den Rijksstraatweg te Wassenaar gelegen
poststation Wassenaar-Kerkehout is nader besloten vorenbedoeld postagentschap / telegraaf- telefoonstation aan te duiden met de benaming Wassenaar-Den Deijl.

WASSENAAR

Rijksstraatweg 370

Mededelingen No 11 van 14 maart 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 3 april 1978 wordt het stadspostagentschap Wassenaar-Rijksstraatweg 388 opgeheven onder
gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap Wassenaar-Rijksstraatweg 370, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Wassenaar.
WASSENAAR-RIJKSSTRAATWEG 370
DNPA 1196
1978-04-20

WASSENAAR

Rijksstraatweg 388

Dienstorder No H.246 van 1 mei 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van de hierna vermelde stadspostagentschappen is met ingang van 1 mei 1973 gewijzigd in de daarachter vermelde benaming:
Oude benaming
Nieuwe benaming
Wassenaar-Den Deijl
Wassenaar-Rijksstraatweg 388
WASSENAAR-RIJKSSTRAATWEG 388
DNPA 1197
1973-05-01

Mededelingen No 11 van 14 maart 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 3 april 1978 wordt het stadspostagentschap Wassenaar-Rijksstraatweg 388 opgeheven onder
gelijktijdige vestiging van het stadspostagentschap Wassenaar-Rijksstraatweg 370, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Wassenaar.

WASSENAAR

Rijksstraatweg 705

Dienstorder No H.246 van 1 mei 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het hierna vermelde stadspostagentschap is met ingang van 1 mei 1973 gewijzigd
in de daarachter vermelde benaming:
Oude benaming
Nieuwe benaming
Wassenaar-Kerkehout
Wassenaar-Rijksstraatweg 705
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WASSENAAR-RIJKSSTRAATWEG
DNPA 1198
1973-05-01

WATERGANG (NH)
Bestelhuis Watergang
Te Watergang was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Purmerend. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Watergang
Het hulppostkantoor Watergang werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Purmerend.
WATERGANG
KNHK 3171
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 december 1880 is het hulppostkantoor Watergang opgeheven.

Poststation Watergang
Met ingang van 1 mei 1942 is te Watergang een poststation gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor te Purmerend.
WATERGANG (N.H.)
KNPS 0430
1942-04-22
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Met ingang van 30 april 1976 is het poststation te Watergang opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Watergang
Mededelingen No 15 van 13 april 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 3 mei 1976 wordt het poststation te Watergang vervangen door een plattelandspostagentschap,
dat voor de postdienst al ressorteren onder het postkantoor Purmerend.
WATERGANG
KNPL 0319
1976-05-06

WATERGRAAFSMEER (NH)
Bestelhuis Watergraafsmeer
Te Watergraafsmeer was vanaf 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Amsterdam. Het bestelhuis werd op 15 oktober 1868 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Watergraafsmeer
Het hulppostkantoor Watergraafsmeer werd opgericht op 16 oktober 1868. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Amsterdam.
WATERGRAAFSMEER
KNHK 3172
1868-10-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Watergraafsmeer werd na afloop van de dienst op 15 januari 1894 opgeheven.

Bijpostkantoor Watersgraafmeer
Op 1 maart 1901 werd het bijpostkantoor Watergraafsmeer opgericht.
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WATERGRAAFSMEER
KNBK 0045
1901-03-01
X
Het bijpostkantoor Watergraafsmeer behoorde tot het verzorgingsgebied van hoofdpostkantoor Amsterdam. Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

WATERINGEN (ZH)
Hulppostkantoor Wateringen (1)
Het hulppostkantoor Wateringen werd opgericht op 16 maart 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor ’s-Gravenhage.
WATERINGEN
KNHK 3173
1851-03-16

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart. Lettertype met schreven.
WATERINGEN
KNHK 3174
1869-03-06

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 2 augustus 1869 werd te Wateringen een telegraafkantoor opgericht.

Hulppost- en telegraafkantoor Wateringen
Met ingang van 2 augustus 1869 is te Wateringen een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd door
vereniging van het hulppostkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse. Het telegraafkantoor te Wateringen was gesloten tussen 1 november 1875 en 20 juni 1881.
WATERINGEN

Het hulppost- en telegraafkantoor te Wateringen is op 31 januari 1896 na afloop van de dienst opgeheven en vervangen door een post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Wateringen
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Dienstorder No 15 P – 8 T van 20 januari 1896: Het hulppost- en telegraafkantoor te Wateringen
wordt, met ingang van 1 Februari e.k. vervangen door een post- en telegraafkantoor. Het kantoor te
Wateringen is mede aangewezen voor den dienst der telegraphische postwissels.
WATERINGEN
KNPK 0482
1896-02-01

Op 28 februari 1936 is het postkantoor te Wateringen opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wateringen (2)
Mededeelingen nr. 2071S van 19 februari 1936: Met ingang van 1 maart 1936 wordt het postkantoor
te Wateringen vervangen door een hulppostkantoor.
WATERINGEN / DELFT
RNHK 1435
1936-03-02

Met ingang van 19 oktober 1975 is het hulppostkantoor te Wateringen opgeheven en vervangen door
een bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Wateringen
Mededeling No 37 van 16 september 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 20 oktober 1975 wordt de bedrijfsvorm van het hulppostkantoor met bestelling te Wateringen gewijzigd in bijpostkantoor met bestelling. Het bijpostkantoor zal voor de postdienst ressorteren onder
het districtspostkantoor 's-Gravenhage.
WATERINGEN
KNBK 0046
1975-09-16
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WATERLANDKERKJE (ZL)
Bestelhuis Waterlandkerkje
Te Waterlandkerkje was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Breskens. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Waterlandkerkje
Het hulppostkantoor Waterlandkerkje werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Breskens.
WATERLANDKERKJE
KNHK 3175
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart en violet.
Het hulppostkantoor Waterlandkerkje behoorde later tot het ressort van het postkantoor Sluis.
De benaming van het hulppostkantoor werd op 1 januari 1883 gewijzigd in WATERLAND-KERKJE.
WATERLAND-KERKJE
KNHK 3176
1893-08-02

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Waterlandkerkje is na afloop van de dienst op 31 december 1893 opgeheven.

Poststation Waterlandkerkje
Op 1 januari 1927 is te Waterlandkerkje een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor ..
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WATERLANDKERKJE (Lb.)

Het kantoornaamstempel werd vanwege de foutieve verkorting (Lb.) in plaats van (Zl.) niet verstrekt.
Op de stempelkaart komt verder geen aantekening voor van een nieuw stempel.
Met ingang van 1 april 1975 is het poststation te Waterlandkerkje overgebracht van het ressort naar
het postkantoor Oostburg.
WATERLANDKERKJE
KNPS 0431
1975-03-25

WAUBACH (LB)
Hulppostkantoor Waubach
Met ingang van 1 september 1907 is te Waubach een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Kerkrade.
WAUBACH
KNHK 3177
1907-09-02

WAUBACH / HEERLEN
RNHK 1436
1929-05-24
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Waubach / Heerlen
RNHK 1437
1961-03-14

Op 31 juli 1965 is het hulppostkantoor te Waubach opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor
vooruitgeschoven loket.

Bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Waubach
Met ingang van 1 augustus 1965 is te Waubach een bijpostkantoor vooruitgeschoven loket gevestigd.
WAUBACH
KNBK 0047
1968-01-18

Dienstorder No H.679 van 20 december 1973: Wijziging benaming postinrichtingen.
1 De benaming van het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket, dat werd aangeduid met de benaming
Waubach en de benaming van het hulppostkantoor dat werd aangeduid met de benaming Rimburg
is te rekenen van 3 december gewijzigd in resp. Ubach over Worms en Ubach over WormsBrugstraat.
2 De benaming van de plattelandspostagentschappen, die werden aangeduid met de benaming
Abdissenbosch en Ubachsberg, is te rekenen van 3 december 1973 gewijzigd in resp. Ubach over
Worms-Bernadettelaan en Voerendaal-Kerkstraat.

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Waubach
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WAUBACH (Lb.)
KNTF 0158
1919-12-23

WAVERVEEN (UT)
Bestelhuis Waverveen
Te Waverveen was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Loenen. Het bestelhuis werd op 15 november 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Waverveen
Het hulppostkantoor Waverveen werd opgericht op 16 november 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor Loenen.
WAVERVEEN
KNHK 3178
1870-11-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 30 april 1883 is het hulppostkantoor te Waverveen opgeheven.
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