WEBOSCH (NB)
Bestelhuis Webosch
Te Webosch (gemeente Bergeijk) was vanaf 1865 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Eindhoven. Na opheffing van het bestelhuis in 1878 werd geen hulppostkantoor
opgericht.

WEDDE (GN)
Bestelhuis Wedde
Te Wedde was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Winschoten. Het bestelhuis werd op 31 december 1853 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wedde (1)
Het hulppostkantoor Wedde werd opgericht op 1 januari 1854. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Winschoten.
WEDDE
KNHK 3179
1854-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in blauwgroen, rood en zwart. Lettertype met schreven.
WEDDE
KNHK 3180
1878-09-19

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Het hulppost-, telefoon- en telegraafkantoor te Wedde is op 31 augustus 1935 opgeheven en vervangen
door een poststation.

Poststation Wedde
Met ingang van 1 september 1935 is te Wedde een poststation gevestigd.
Op 15 september 1946 is het poststation te Wedde opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wedde (2)
Met ingang van 16 september 1946 is te Wedde een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Winschoten.
WEDDE- / WINSCHOTEN

RNHK 1438
1946-09-16

WEERDINGE (DR)
Hulppostkantoor Weerdinge
Mededeelingen No 411S van 15 januari 1919: Met ingang van 1 Februari 1919 wordt te Zuid-Barge en
te Weerdinge een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Emmen als hoofdkantoor zal
optreden.
WEERDINGE (Dr.)
KNHK 3181
1919-02-01

WEERDINGE / EMMEN
RNHK 1439
1929-04-08

Op 31 juli 1934 is het hulppostkantoor te Weerdinge opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Weerdinge
Met ingang van 1 augustus 1934 is te Weerdinge een poststation gevestigd.

Hulppostkantoor Weerdinge

Op 31 juli 1966 is het hulppostkantoor te Weerdinge opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Weerdinge
Met ingang van 1 augustus 1966 is te Weerdinge een plattelandspostagentschap gevestigd.
EMMEN/WEERDINGE
DNPL 0116
1966-08-09

Dienstorder No H.415 van 18 juli 1972: Wijziging benaming postinrichtingen.
De benaming van het plattelandspostagentschap, dat thans worden aangeduid met de benaming
Weerdinge, wordt op 1 augustus 1972 gewijzigd in Emmen-Emmerhoutstraat.

WEERSELO (OV)
Hulppostkantoor Weerselo
Het hulppostkantoor Weerselo werd op 1 oktober 1869 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Almelo.
WEERSELO
KNHK 3182
1869-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WEERSELO / OLDENZAAL

RNHK 1440
1929-05-06

Het hulppostkantoor te Weerselo is op 1 september 1929 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Oldenzaal naar het ressort van het postkantoor Almelo.
WEERSELO / ALMELO
RNHK 1441
1929-08-24

Mededeling No 38 van 23 september 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1975 worden de hulppostkantoren met bestelling te Losser en Overdinkel overgebracht
van het ressort van het postkantoor Enschede naar het ressort van het postkantoor Oldenzaal en het
hulppostkantoor Weerselo en het plattelandspostagentschap te Saasveld van het ressort van het
postkantoor Almelo naar het ressort van het postkantoor Oldenzaal.
WEERSELO
KNHK 3183
1975-09-03

WEERT (LB)
Distributiekantoor Weert
Te Weert was in 1829 een distributiekantoor gevestigd. Dit distributiekantoor werd in 1830 vervangen door
een Belgisch distributiekantoor. Na opheffing van het Belgische distributiekantoor in 1839 werd een
Nederlands distributiekantoor opgericht.

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

Postkantoor Weert
Met ingang van 1 september 1850 is te Weert een postkantoor gevestigd.
Het telegraafkantoor te Weert werd op 10 januari 1870 opgericht.

Post- en telegraafkantoor Weert
Met ingang van 1874 is te Weert een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het postkantoor
en het telegraafkantoor ter plaatse.
WEERT
KNPK 0483
1901-08-05

WEERT

Stadspostagentschappen

WEERT

Kruisstraat

Met ingang van 23 september 1965 is het postagentschap Weert-Kruisstraat gevestigd.

WEERT

Limburglaan

Met ingang van 1 november 1965 is het postagentschap Weert-Limburglaan gevestigd.

WEERT-BUDEL Legerplaats zie BUDEL LEGERPLAATS
WEERT

Budel-Legerplaats (zie ook BUDEL)

Met ingang van 1 december 1965 is het plattelandspostagentschap Weert-Budel Legerplaats gevestigd.

WEESP (NH)
Distributiekantoor Weesp
Te Weesp was vanaf 1812 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Amsterdam.

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

Postkantoor Weesp
Met ingang van 1 september 1850 is te Weesp een postkantoor gevestigd.
Op 1 mei 1869 werd te Weesp een telegraafkantoor opgericht.

Post- en telegraafkantoor Weesp
Met ingang van 1 mei 1869 is te Weesp een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het
postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
WEESP
KNPK 0484
1896-12-18

WEESP
KNPK 0485

1926-09-03

WEESP

Stadspostagentschappen

WEESP

Driemond

Met ingang van 1 april 1964 is het postagentschap Weesp-Driemond gevestigd.
WEESP/DRIEMOND
DNPA 1199
1964-04-01

Gebruiksperiode van 1 april 1964 tot en met 11 december 1977.
Met ingang van 1 augustus 1977 is het postagentschap Weesp-Driemond overgebracht van het ressort
van het postkantoor Weesp naar het ressort van het postkantoor Amsterdam.
Op 12 december 1977 is de benaming van het postagentschap Weesp-Driemond gewijzigd in AmsterdamZuidoost-Burg. Bletzstraat.

WEESP

E. Du Perronstraat

Met ingang van 2 mei 1972 is het stadspostagentschap Weesp-E. du Perronstraat gevestigd.
WEESP-E. DU PERRONSTRAAT
DNPA 1200
1972-05-02

Op 1 juni 1976 is het stadspostagentschap Weesp-E. du Perronstraat opgeheven.

WEHE (GN)
Bestelhuis Wehe
Te Wehe was vanaf 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Onderdendam. Het bestelhuis werd op 31 mei 1866 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wehe
Het hulppostkantoor te Wehe werd opgericht op 1 juni 1866. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Onderdendam.
WEHE
KNHK 3184
1865-07-29

(geschreven in het stempelboek) Het stempel heeft een hoogte van 5 mm. Stempelafdrukken op postzegels
in zwart.
WEHE
KNHK 3185
1882-10-23

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Wehe behoorde later tot het ressort van het op 1 november 1883 opgerichte
postkantoor Winsum (Groningen).
WEHE

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Hulppostkantoor m.i.v. 1 maart 1946?
WEHE-WINSUM (Gr.)
RNHK 1442
1946-04-06

WEHE

1965
Dienstorder No H.425 van 23 juli 1970: Wijzigingen benaming postinrichting.
Op 1 september 1970 wordt de benaming gewijzigd van het hulppostkantoor, dat thans wordt aangeduid
met de benaming 'Wehe', in 'Wehe-Den Hoorn'.

Hulppostkantoor Wehe-Den Hoorn
Dienstorder No H.425 van 23 juli 1970: Wijzigingen benaming postinrichting.
Op 1 september 1970 wordt de benaming gewijzigd van het hulppostkantoor, dat thans wordt aangeduid
met de benaming 'Wehe', in 'Wehe-Den Hoorn'.
WEHE-DEN HOORN
KNHK 3186
1970-02-03

WEHL c.q. WEEL (GD)
Distributiekantoor Wehl
Te Wehl was vanaf 1827 een provinciaal distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Zevenaar. Het distributiekantoor te Wehl werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een bestelhuis.

Bestelhuis Wehl
Te Wehl was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Zevenaar. Het bestelhuis werd op 31 december 1863 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wehl
Het hulppostkantoor Wehl werd opgericht op 1 januari 1864. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van
het postkantoor Zevenaar.
WEHL
KNHK 3187
1864-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauwgroen en zwart. Lettertype met schreven.
WEHL
KNHK 3188
1878-04-10

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming WEHL werd op 1 januari 1883 vervangen door de benaming WEEL.
WEEL
KNHK 3189
1886-09-24

In het stempelboek van het Museum voor Communicatie is de volgende aantekening aangebracht bij de
stempelafdruk: ’24 Sept: 1886 en 29 Oct: 1886 vervangen door een nieuwen genaamd ‘Wehl’.. De benaming
WEEL werd ingevoerd op 1 januari 1883 maar weer gewijzigd in WEHL in 1887. Door Vellinga (De
Poststempels van Nederland) worden de naamstempels WEEL en WEHL als bij elkaar behorend geplaatst.
Het stempel werd niet in gebruik genomen.
WEHL

WEHL / ZEVENAAR
RNHK 1443A
1929-05-27

WEHL (Gld.)

KNHK 3190
1930-08-26

WEHL / ZEVENAAR
RNHK 1443B
1939-07-06

Het hulppostkantoor te Wehl is met ingang van 1 februari 1946 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Zevenaar naar het ressort van het postkantoor Doetinchem.
WEHL- / DOETINCHEM
RNHK 1444
1946-01-22

WEHR (LB)
Hulppostkantoor Wehr
Na de Tweede Wereldoorlog is Wehr op 23 april 1949 geannexeerd door Nederland als schadevergoeding
voor oorlog. In verband met de grenscorrectie met Duitsland werd het kantoor opgeheven met ingang van

1 augustus 1963. Onderstaand stempel met schreefletters is waarschijnlijk lokaal gefabriceerd (of is een
Duits stempel).

WEHR (Lb.)
KNHK 3191
1949-08-18

WEHR / SITTARD
RNHK 1445
1949-08-18

Dienstorder No H.330 van 27 juni 1963: Grenscorrecties (ingaande 1 augustus 1963 ).
1. Op 1 augustus a.s. zullen de grenscorrecties plaatsvinden, die tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
de Bondsrepubliek Duitsland zijn overeengekomen bij de terzake gesloten verdragen, enz.

2. In verband hiermede zal ingaande genoemde datum de dienstuitvoering op de volgende PTT inrichtingen
door de Nederlandse PTT worden beëindigd en overgenomen door de Deutsche Bundespost:
a. de hulppostkantoren Elten, Havert, Höngen en Wehr;
b. de plattelands poststations Süsterseel en Tudderen (Tüddern);
c. de telegraafstations Millen en Wehrhagen.

WEIDUM (FR)
Bestelhuis Weidum
Te Weidum was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Leeuwarden. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1854 tevens de postale dienstverlening voor Beers, Boxum,
Hijlaard, Huins, Jellum, Lions, Mantgum en Schillaard. Het bestelhuis werd op 15 augustus 1871 opgeheven
en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Weidum
Het hulppostkantoor Weidum werd op 16 augustus 1871 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Leeuwarden.
WEIDUM
KNHK 3192
1871-08-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 15 mei 1926 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Weidum opgeheven en vervangen door
een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Weidum
Mededeelingen No 4893S van 21 april 1926: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Weidum
wordt met ingang van 16 Mei 1926 vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation, met
telegrambestelling.
WEIDUM (Fr.)
KNPS 0432
1930-10-22

WEIPOORT (ZH)
Poststation Weipoort
Mededeelingen No 7162S van 1 juli 1931: Met ingang van 1 Juli 1931 werd gevestigd het station voor
den postdienst te Weipoort; de bestelling ter plaatse blijft van Zoeterwoude uit geschieden.

WEITEVEEN (DR)
Plattelandspostagentschap Weiteveen
Met ingang van 1 oktober 1968 is het plattelandspostagentschap Weiteveen gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Coevorden.
WEITEVEEN
KNPL 0320
1968-10-01

WEIWERD (GN)
Hulppostkantoor Weiwerd
Het hulppostkantoor Weiwerd werd opgericht op 1 mei 1876. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Delfzijl.
WEIWERT
KNHK 3193
1876-05-08

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming WEIWERD werd vanaf maart 1894 voorgeschreven.
WEIWERD
KNHK 3194
1901-08-05

Op 31 maart 1927 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Weiwerd opgeheven en vervangen door
een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Weiwerd
Mededeelingen No 211S van 12 januari 1927: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Weiwerd
wordt met ingang van 1 April 1927 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst
met telegrambestelling.
WEIWERD

WEIWERD
KNPS 0433
1963-11-27

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

Plattelandspostagentschap Weiwerd

Met ingang van 1 oktober 1969 is te Weiwerd een plattelandspostagentschap gevestigd.
Mededeling No 40 van 7 oktober 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 oktober 1975 is het plattelandspostagentschap te Weiwerd opgeheven.

WEKEROM (GD)
Plattelandspostagentschap Wekerom
Met ingang van 1 augustus 1966 is het plattelandspostagentschap Wekerom gevestigd.
EDE/WEKEROM
RNPL 0032
1966-08-01

WELBERG (NB)
Poststation Welberg
DE WELBERG (N.B.)
KNPS 0434
1941-06-14

In Van Goor’s Alfabetische Plaatsnamenlijst van Nederland, uitgave 1961, wordt de plaatsnaam DE
WELBERG aangeduid als WELBERG. Mededelingen nummer 6/1965. De benaming werd op 25 februari
1969 als zodanig aangepast.
WELBERG
KNPS 0435
1969-02-18

Mededelingen No 15 van 13 april 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 april 1977 is het poststation te Welberg vervangen door een plattelandspostagentschap, dat wordt
aangeduid met de benaming Steenbergen-Corneliusstraat. Het plattelandspostagentschap ressorteert voor
de postdienst onder het postkantoor Steenbergen.

WELL (GD)
Poststation Well
Met ingang van .. is te Well een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het districtspostkantoor
’s-Hertogenbosch.
WELL (Gld.)
KNPS 0436
1941-06-23

Met ingang van 2 juli 1973 is het poststation te Well overgebracht van het ressort van het
districtspostkantoor ’s-Hertogenbosch naar het ressort van het postkantoor Zaltbommel.
WELL (Gld)
KNPS 0437
1973-06-06

Mededelingen No 11 van 19 maart 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 april 1974 wordt het poststation te Well (Gld) opgeheven.
Mededelingen No 13 van 2 april 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Rectificatie op mededelingen nr. 11/1974.
Het poststation te Well (Gld) is niet opgeheven op 1 apri11974, doch wordt op 1 mei 1974 opgeheven.

WELL (LB)
Distributiekantoor Well
Te Well was vanaf 1849 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Venlo. Het distributiekantoor te Well werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Well
Het hulppostkantoor Well werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde toen tot het
ressort van het postkantoor Venlo.
WELL
KNHK 3195
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WELL
KNHK 3196
1873-12-30

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WEEL

Het naamstempel WEEL is niet alleen op de bladzijde van Gennep afgedrukt, maar ook op de bladzijde met
stempels van het postkantoor Zevenaar. Daarbij staat de volgende aantekening: ’24 Sept: 1886 en 29 Oct:
1886 vervangen door een nieuwen genaamd ‘Wehl’.’. De benaming WEEL werd ingevoerd op 1 januari 1883
maar weer gewijzigd in WEHL in 1887. Indien hier (bij Gennep) sprake is van het hulppostkantoor WELL, dan

had volgens de nieuwe schrijfwijze vanaf 1 januari 1883 de plaatsnaam WEL gegolden. Opvallend is, dat bij
de beide stempelafdrukken op postzegels de datum 24 september 1886 is vermeld. Zie bij WEHL.
Later Gennep
WELL (Lb.)
KNHK 3197
1916-04-10

WELL / GENNEP
RNHK 1446
1945-11-09

Mededelingen No 33 van 17 augustus 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1976 wordt het hulppostkantoor Well (Lb) overgebracht van het ressort van het postkantoor
Gennep naar het ressort van het postkantoor Venray.

WELLEBRUG (FR)
Bestelhuis Wellebrug
Te Wellebrug (gemeente Doniawerstal) was vanaf 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Sneek. Na opheffing van het bestelhuis in 1867 werd geen hulppostkantoor
opgericht.

WELLERLOOI (LB)
Hulppostkantoor Wellerlooi
Mededeelingen No 2380S van 12 maart 1919: Met ingang van 1 April 1919 wordt te Wellerlooi een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Gennep als hoofdkantoor zal optreden.
WELLERLOOI (Lb.)
KNHK 3198

1919-04-01

Op 15 mei 1924 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wellerlooi opgeheven en vervangen door
een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Wellerlooi
Mededeelingen No 5164S van 7 mei 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wellerlooi
wordt met ingang van 16 Mei 1924 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst
met telegrambestelling. De postbestelling zal van Well uit geschieden. Venlo treedt op als contrôlekantoor.
WELLERLOOI (Lb.)

Het poststation te Wellerlooi is op .. opgeheven en vervangen door een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Wellerlooi
Mededelingen No 33 van 17 augustus 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1976 wordt het plattelandspostagentschap Wellerlooi overgebracht van het ressort van
het postkantoor Gennep naar het ressort van het postkantoor Venray.

WELSUM (OV)
Hulppostkantoor Welsum
Met ingang van 1 februari 1909 is te Welsum een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Olst.
WELSUM
KNHK 3199
1909-02-01

Poststation Welsum
Op 31 augustus 1967 is
plattelandspostagentschap.

het poststation te Welsum

opgeheven en vervangen door

een

Plattelandspostagentschap Welsum
Mededelingen No 28 van 13 juli 1967: Kantoren. Vestiging enz.
Op 1 september 1967 wordt het poststation Welsum vervangen door een plattelandspostagentschap, dat
voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Epe.

WELTEN (LB)
Hulppostkantoor Welten
Mededeelingen No 1921s van 13 maart 1918: Met ingang van 16 Maart 1918 wordt te Welten een
hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Heerlen als hoofdkantoor zal optreden.
WELTEN (Lb.)
KNHK 3200
1918-03-16

Mededeelingen No 6311S van 13 juni 1923: Met ingang van 1 Juli 1923 wordt het hulppostkantoor te
Welten opgeheven. In de bestelling van de brief- en pakketpost aldaar wordt van Heerlen uit voorzien.

Poststation Welten
Met ingang van 1 juli 1923 is te Welten een poststation gevestigd.
WELTEN (Lb.)

Stempelkaart: Het stadspostagentschap Heerlen-Weltertuijnstraat wordt gevestigd op 3 februari 1969 met
gelijktijdige opheffing van het hulppostkantoor WELTEN.

WEMELDINGE (ZL)
Bestelhuis Wemeldinge
Te Wemeldinge was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Goes. Het bestelhuis werd op 31 maart 1869 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wemeldinge (1)
Het hulppostkantoor Wemeldinge werd opgericht op 1 april 1869. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Goes.
WEMELDINGE
KNHK 3201
1869-05-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 10 december 1883 werd te Wemeldinge een telegraafkantoor opgericht.

Hulppost- en telegraafkantoor Wemeldinge
Met ingang van 10 december 1883 is te Wemeldinge een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd door
vereniging van het hulppostkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
WEMELDINGE

In het stempelboek is bij de afdruk van het stempel van 29 september 1892 de volgende aantekening
geplaatst: ‘(Nieuw 1e April) (Ten gevolge eenen misvatting eerst later gezn)’.

Op 31 oktober 1910 is het hulppost- en telegraafkantoor te Wemeldinge opgeheven en vervangen door een
post-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Wemeldinge
Mededeelingen No 5111s van 27 oktober 1910: Met ingang van 1 November 1910 wordt het
hulppostkantoor te Wemeldinge opgeheven en aldaar in vereeniging met het ter plaatse bestaande
telegraafkantoor een postkantoor gevestigd.
WEMELDINGE
KNPK 0486
1910-11-01

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

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Wemeldinge (2)
Mededeelingen No 12482S van 26 oktober 1932: Met ingang van 1 November 1932 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Wemeldinge vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
het welk voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Goes.
WEMELDINGE / GOES
RNHK 1447
1932-12-09

WENUM (GD)
Poststation Wenum
Het poststation Wenum werd op 1 december 1941 gevestigd en ressorteerde onder het postkantoor te
Apeldoorn.

WENUM (Gld.)
KNPS 0438
1941-11-26

Het poststation Wenum werd op 1 december
plattelandspostagentschap.

1966 opgeheven en

vervangen door een

Plattelandspostagentschap Wenum
Met ingang van 1 december 1966 is het hulppostkantoor te Wenum opgeheven en omgezet in een
plattelandspostagentschap met dezelfde benaming.
APELDOORN/WENUM
RNPL 0033
1966-12-01

Op 4 oktober 1972 wordt de tenaamstelling van het plattelandspostagentschap Wenum gewijzigd in
Apeldoorn-Papegaaiweg.
De naamswijziging van het plattelandspostagentschap Wenum in Apeldoorn-Papegaaiweg, ingaande 4
oktober 1972, is niet doorgegaan.
Dienstorder No H.320 van 1 augustus 1978: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 1 augustus 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de
daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Plattelandspostagentschap
Wenum
Wenum Wiesel

WENUM WIESEL (GD)
Plattelandspostagentschap Wenum Wiesel
Dienstorder No H.320 van 1 augustus 1978: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 1 augustus 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de
daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Plattelandspostagentschap
Wenum
Wenum Wiesel

WENUM WIESEL
KNPL 0321
1978-08-01

WERKENDAM (NB)
Hulppostkantoor Werkendam en De Werken (1)
Het hulppostkantoor Werkendam en De Werken werd opgericht op 1 april 1851. Het hulppostkantoor
behoorde tot het ressort van het postkantoor Gorinchem.
WERKENDAM
KNHK 3202
1851-04-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WERKENDAM
KNHK 3203
1868-12-10

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 20 november 1870 werd te Werkendam een telegraafkantoor opgericht.

Hulppost- en telegraafkantoor Werkendam
Met ingang van 20 november 1870 is te Werkendam een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd door
vereniging van het hulppostkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
Het hulppost- en telegraafkantoor te Werkendam is met ingang van 30 april 1894 opgeheven en vervangen
door een post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Werkendam

Dienstorder No 3304 E van 27 maart 1894: Het hulppostkantoor te Werkendam, vereenigd met het
telegraafkantoor, wordt met ingang van 1 Mei a.s. tot postkantoor verheven.
Dienstorder No 85 van 1 mei 1894: Te rekenen van 1 Mei e.k., zal het postkantoor te Werkendam, in
plaats van dat te Raamsdonk, optreden als hoofdkantoor voor het hulppostkantoor te Sleeuwijk.
WERKENDAM
KNPK 0487
1894-05-01

Het postkantoor te Werkendam is op 30 juni 1937 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Werkendam (2)
Met ingang van 1 juli 1937 is te Werkendam een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Gorinchem.
WERKENDAM / GORINCHEM
RNHK 1448
1937-07-19

WERKENDAM
KNHK 3204
1955-12-24

WERKENDAM / GORINCHEM
RNHK 1449
1964-02-05

WERKHOVEN (UT)
Bestelhuis Werkhoven
Te Werkhoven was vanaf 1 januari 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Utrecht. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Werkhoven (1)
Het hulppostkantoor te Werkhoven werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Utrecht.
WERKHOVEN
KNHK 3205
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Driebergen:
WERKHOVEN

Op 15 juli 1931 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Werkhoven opgeheven en vervangen door
een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Werkhoven (1)
Mededeelingen No 7437S van 8 juli 1931: Met ingang van 16 Juli 1931 wordt het hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Werkhoven vervangen door een poststation, telegraafstation en telefoonstation.
Het poststation te Werkhoven is op 15 april 1944 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Werkhoven (2)
Met ingang van 16 april 1944 is te Werkhoven een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Driebergen.
WERKHOVEN- / DRIEBERGEN
RNHK 1450
1944-04-12

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

Poststation Werkhoven (2)
Met ingang van .. is te Werkhoven een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het postkantoor
Driebergen.
Op 31 juli 1968 het poststation
plattelandspostagentschap.

te

Werkhoven

opgeheven

en

vervangen

door

een

Plattelandspostagentschap Werkhoven
Met ingang van 1 augustus 1968 is te Werkhoven een plattelandspostagentschap gevestigd behorende
tot het ressort van het postkantoor Driebergen.

WERKHOVEN
KNPL 0322
1968-09-19

Mededeling No 28 van 15 juli 1975: kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 3 mei 1971 is het plattelandspostagentschap te Werkhoven opgeheven en wordt aldaar
sinds genoemde datum zitting gehouden.

WERNHOUT (NB)
Plattelandspostagentschap Wernhout
Het plattelandspostagentschap te Wernhout werd gevestigd op 4 juni 1968 en behoorde tot het ressort
van het postkantoor Breda (brief 680520/7029/PE1 van 22 mei 1968).
BREDA-/WERNHOUT
RNPL 0034
1966-06-04

Op 31 mei 1976 is het plattelandspostagentschap te Wernhout opgeheven.

Zitting houden te Wernhout
Mededelingen No 24 van 15 juni 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juni 1976 is het plattelandspostagentschap te Wernhout opgeheven en wordt in de plaats daarvan te
rekenen van genoemde datum te Wernhout zitting gehouden.

Poststation Wernhoutsburg
Mededeelingen No 13499S van 16 november 1932: Met ingang van 16 November 1932 wordt het post, telegraaf- en telefoonkantoor te Zundert vervangen door een hulppostkantoor voor de drie diensten,

hetwelk evenals de stations te Achtmaal en Wernhoutsburg voor den postdienst zal ressorteeren onder het
hoofdkantoor te Breda.

WERVERSHOOF c.q. WERVERSHOEF (NH)
Bestelhuis Wervershoef
Te Wervershoef was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Medemblik. Het bestelhuis werd op 30 juni 1869 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wervershoef
Het hulppostkantoor Wervershoef werd op 1 juli 1869 opgericht. Het hulppostkantoor Wervershoef
behoorde tot het ressort van het postkantoor Medemblik.
WERVERSHOEF
KNHK 3206
1869-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
In het stempelboek van het Museum voor Communicatie is bij de afdruk van het stempel vermeld: ‘(Nieuw 1e
Julij 69)’.
Vanaf 1 januari 1883 werd de benaming van het hulppostkantoor gewijzigd in WERVERSHOOF.
WERVERSHOOF
KNHK 3207
1888-09-15

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WERVERSHOOF
KNHK 3208
1913-02-20

WERVERSHOOF / BOVENK.-GROOTEBR.
RNHK 1451
1929-04-23

Het hulppostkantoor te Wervershoof is op 1 september 1952 overgebracht van het ressort van het op die
datum opgeheven postkantoor Bovenkarspel-Grootebroek naar het ressort van het postkantoor Hoorn.
WERVERSHOOF / HOORN
RNHK 1452
1952-08-16

Plattelandspostagentschap Wervershoof-Pastoor van Santestraat
Mededelingen No 3 van 19 januari 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 februari 1971 wordt het plattelandspostagentschap Wervershoof-Pastoor van Santestraat gevestigd,
dat voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Hoorn (Nh).
WERVERSHOOF-PASTOOR v. SANTESTRAAT
DNPL 0117
1971-02-01

In eerste instantie werd een verkeerde benaming opgegeven (Pastoor v. Zantstraat), doch dit werd tijdig
ontdekt en een verbeterd naamstempel werd aangemaakt.

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

Hulppostkantoor Wesepe
Met ingang van 1 juni 1901 werd het hulppostkantoor Wesepe opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Olst.
WESEPE (OVERIJSEL)
KNHK 3209
1901-06-01

Mededeelingen No 9853S van 12 september 1923: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Wesepe wordt met ingang van 1 October 1923 opgeheven. Op dezelfde datum werd een telegraaf- en
telefoonstation gevestigd met Deventer als controlekantoor.

WESSEM (LB)
Hulppostkantoor Wessem (1)

Het hulppostkantoor Wessem werd op 1 april 1875 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Roermond.
WESSEM
KNHK 3210
1875-04-01

Op 30 april 1955 is het hulppostkantoor te Wessem opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Wessem
Met ingang van 1 mei 1955 is te Wessem een poststation gevestigd.

Hulppostkantoor Wessem (2)
Mededelingen No 23 van 8 juni 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 1 juni 1971 zijn de hulppostkantoren Neeritter, Thorn en Wessem overgebracht van het
ressort van het postkantoor Roermond naar het ressort van het postkantoor Weert.

WEST PANNERDEN zie PANNERDEN
WEST-GRAFTDIJK (NH)
Hulppostkantoor West-Graftdijk
Met ingang van 1 maart 1901 is het hulppostkantoor West-Graftdijk gevestigd. Het hulppostkantoor
behoorde tot het ressort van het postkantoor De Rijp.
WEST-GRAFTDIJK
KNHK 3211
1901-03-02

Op 19 oktober 1924 is het hulppostkantoor te West Graftdijk opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation West Graftdijk
Mededeelingen No 10928S van 15 oktober 1924: Het hulppostkantoor te Westgraftdijk wordt, met
ingang van 20 October 1924, vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling zal van
de Rijp uitgaan.
WESTGRAFTDIJK (N.H.)
KNPS 0439
1932-06-15

Dienstorder No H.565 van 23 oktober 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het poststation, dat thans wordt aangeduid met de benaming Westgraftdijk, wordt met
ingang van 1 november 1973 gewijzigd in West Graftdijk.
WEST GRAFTDIJK
KNPS 0440
1973-06-26

Op 30 juni 1976 is het poststation te West-Graftdijk opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap West Graftdijk

Mededelingen No 25 van 22 juni 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 juli 1976 wordt het poststation te West Graftdijk vervangen door een plattelandspostagentschap, dat
voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Purmerend.

WEST-TERSCHELLING (FR)
Hulppostkantoor Terschelling
De benaming van het hulppostkantoor Terschelling is met ingang van 1 augustus 1954 gewijzigd in WestTerschelling.
WEST-TERSCHELLING / HARLINGEN
RNHK 1453
1954-08-05

WEST-TERSCHELLING
KNHK 3212
1954-08-05

Met ingang van 1 mei 1975 is het hulppostkantoor te West Terschelling overgebracht van het ressort van
het postkantoor Harlingen naar het ressort van het postkantoor Franeker.
WEST TERSCHELLING
KNHK 3213
1975-03-25

WESTBROEK (UT)
Bestelhuis Westbroek
Te Westbroek was vanaf 1 augustus 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Utrecht. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Achttienhoven. Het
bestelhuis werd op 31 maart 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Westbroek (1)
Het hulppostkantoor Westbroek werd opgericht op 1 april 1871. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Utrecht.
WESTBROEK
KNHK 3214
1871-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Met ingang van 16 oktober 1917 is de benaming van het hulppostkantoor Westbroek gewijzigd in
ACHTTIENHOVEN.

Hulppostkantoor Westbroek (2)
Dienstorder No H.294 van 14 mei 1970: Wijziging benaming postinrichting.
Op 1 mei 1970 is de benaming van het hulppostkantoor, dat werd aangeduid met de benaming
'Achttienhoven', gewijzigd in 'Westbroek'.
WESTBROEK
KNHK 3215
1970-01-20

Mededelingen No 40 van 5 oktober 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 1 oktober 1971 ressorteert het hulppostkantoor Westbroek onder het postkantoor
Maarssen in plaats van onder het districtspostkantoor Utrecht.

Op 30 november 1971 is het hulppostkantoor te Westbroek opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Westbroek
Mededelingen No 48 van 30 november 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 december 1971 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling Westbroek vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Maarssen.
Het plattelandspostagentschap te Westbroek is op 26 juni 1978 opgeheven.

Zitting houden te Westbroek
Mededelingen No 26 van 27 juni 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 26 juni 1978 is het plattelandspostagentschap Westbroek opgeheven en daarvoor in de plaats zal met
ingang van genoemde datum te Westbroek zitting worden gehouden.

WESTDORPE (ZL)
Bestelhuis Westdorpe
Te Westdorpe was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Sas van Gent. Het bestelhuis werd op 15 augustus 1874 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Westdorpe
Het hulppostkantoor Westdorpe werd op 16 augustus 1874 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Sas van Gent.
WESTDORPE
KNHK 3216
1874-08-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WESTDORPE (Zl.)
KNHK 3217
1917-08-01

WESTDORPE / SAS VAN GENT
RNHK 1454
1929-05-23

Het hulppostkantoor te Westdorpe is met ingang van 1 oktober 1965 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Sas van Gent naar het ressort van het postkantoor Terneuzen.
WESTDORPE / TERNEUZEN
RNHK 1455
1965-09-21

Op 30 april 1973 is het hulppostkantoor te Westdorpe opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Westdorpe
Mededelingen No 18 van 8 mei 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 mei 1973 is het hulppostkantoor met bestelling Westdorpe vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Terneuzen.
WESTDORPE
KNPL 0323
1973-05-09

WESTENDORP (GD)
Hulppostkantoor Westendorp
Mededeelingen No 5453S van 11 mei 1921: Ingaande 16 Mei 1921 wordt te Westendorp een
hulppostkantoor gevestigd. Als hoofdkantoor treedt op het postkantoor te Varsseveld.
WESTENDORP (Gld.)
KNHK 3218
1921-05-16

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

Poststation Westendorp
Mededeelingen No 4716S van 13 mei 1925: Het hulppostkantoor te Westendorp wordt met ingang van
1 Juni 1925 vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling zal van Varsseveld uit
geschieden.
WESTENDORP (Gld.)

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.
Op 1 juli 1964 is het poststation te Westendorp overgebracht van het ressort van het postkantoor Terborg
naar het ressort van het postkantoor Doetinchem.
Het poststation te Westendorp is op 31 december 1972 opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Westendorp
Met ingang van 2 januari 1973 is te Westendorp een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Doetinchem.
WESTENDORP
KNPL 0324
1973-01-03

WESTERBLOKKER (NH)
Bestelhuis Westerblokker
Te Westerblokker was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Hoorn. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Westerblokker
Het hulppostkantoor Westerblokker werd opgericht op 1 oktober 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Hoorn.
WESTERBLOKKER
KNHK 3219
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Mededeelingen No 4421S van 23 mei 1922: Met ingang van 1 Juni 1922 wordt, onder opheffing van de
hulppostkantoren te Oosterblokker en te Westerblokker en van het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te
Blokker, een hulppost-, -telegraaf- en telefoonkantoor te Blokker gevestigd, waarvoor het post- telegraafen telefoonkantoor te Hoorn als hoofd-, resp. contrôlekantoor, wordt aangewezen.

WESTERBORK (DR)
Hulppostkantoor Westerbork
Het hulppostkantoor Westerbork werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Assen.
WESTERBORK
KNHK 3220
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WESTERBORK
KNHK 3221
1875-01-18

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WESTERBORK / ASSEN
RNHK 1456
1929-04-08

Dienstorder No 454 van 9 oktober 1940: Verzending van stukken voor het Centrale Vluchtelingenkamp
te Westerbork.
1. Herhaaldelijk worden stukken met het adres:
Centrale Vluchtelingenkamp
Westerbork
Post Hooghalen
Ten onrechte naar Westerbork verzonden, hetgeen groote vertraging tengevolge heeft.
2. Met nadruk wordt het betrokken personeel verzocht meer nauwlettendheid te betrachten bij de verzending
van bedoelde stukken.
Dienstorder No H.34 van 20 januari 1943: Stukken, bestemd voor het "Lager Westerbork" en
nabijgelegen kampen.
1. Behoudens het in punt 2 vermelde worden poststukken voor geïnterneerden en andere personen in het
"Lager (of kamp) Westerbork" van het poststation Hooghalen uit besteld.
2. Postpakketten, briefpakjes en aangeteekende stukken voor deze geadresseerden worden rechtstreeks
van Assen uit naar het kamp vervoerd en behooren mitsdien aan laatstgenoemd kt te worden verzonden.
Indien het aantal hier bedoelde ppn of stukken daartoe aanleiding geeft, dienen deze in afzonderlijke
zendingen (rechtstreeksche pp-zendingen, bundelzakken of extra brievenmalen) te worden opgenomen,
welke moeten worden geadresseerd aan:
"Lager Westerbork" Hooghalen (Oost)."
3. Zendingen, geadresseerd aan kamp Westerbork, kamp Hooghalen of kamp Hooghalen (Oost) moeten
worden beschouwd als te zijnde gericht aan “Lager Westerbork”.
4. Teneinde zooveel mogelijk te voorkomen dat stukken en postpakketten voor Westerbork. Hooghalen en
de in deze plaatsen gelegen kampen onjuist worden geëxpedieerd, volgt hieronder een overzicht waaruit
blijkt aan welke kantoren de verzending moet geschieden.
5. Telegrammen voor het kamp “Lager Westerbork’ worden door het kantoor Assen afgeleverd. Voor zoveel
noodig wordt de aandacht gevestigd op de bij het telegraafstation Hooghalen en het hulppostkantoor
Westerbork in de Lijst van Telegraaf- en telefoonkantoren gestelde potlood aanteekeningen.
6. Do. 335/1942 komt door het vorenstaande te vervallen.

Dienstorder No H.519 van 15 december 1943: Verzending. Stukken en postpakketten voor Westerbork.
1. Ter bevestiging van het desbetreffende kaart-telegram van 11 December j.l. wordt ter kennis gebracht, dat
in rechtstreeksche brief- en pakketpostzendingen voor het kamp Westerbork uitsluitend stukken en
postpakketten mogen worden opgenomen, in welker adres het baraknummer, alsmede de aanduiding
“Jodenkamp (of Lager ) Westerbork” zijn vermeld.
2. Stukken en postpakketten, welke niet overeenkomstig het vorenstaande zijn geadresseerd, mogen niet
worden gesloten in zendingen voor genoemd kamp, doch behooren eventueel in zendingen voor het
kantoor Assen te worden opgenomen.
WESTERBORK

WESTERBORK
KNHK 3222
1959-06-30

WESTERBROEK (DR)
Plattelandspostagentschap Westerbroek
Mededelingen No 20 van 18 mei 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 10 mei 1971 is te Westerbroek een plattelandspostagentschap gevestigd dat voor de postdienst
ressorteert onder het postkantoor Hoogezand.
WESTERBROEK
KNPL 0325
1970-07-23

WESTEREMDEN (GN)
Bestelhuis Wester-Emden
Te Wester-Emden was vanaf 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Onderdendam. Het bestelhuis werd op 31 december 1871 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wester-Emden
Het hulppostkantoor Wester-Emden werd opgericht op 1 januari 1872. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Onderdendam.
WESTER-EMDEN
KNHK 3223
1872-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Loppersum:
WESTER-EMDEN

De benaming WESTEREMDEN werd vanaf augustus 1903 voorgeschreven.
WESTEREMDEN
KNHK 3224
1911-02-18

WESTEREMDEN (Gn.)
KNHK 3225
1916-11-04

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Westeremden
Mededeelingen No 4119S van 29 april 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Westeremden wordt met ingang van 1 Juni 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en
telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Loppersum uit geschieden.
WESTEREMDEN (Gn.)

Het poststation te Westeremden is op 31 maart 1970 opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Westeremden
Met ingang van 1 april 1970 is te Westeremden een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot
het ressort van het postkantoor Groningen.
WESTEREMDEN
KNPL 0326
1970-04-07

Mededelingen No 39 van 28 september 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 18 oktober 1976 worden:
a. de hulppostkantoren Loppersum, Stedum, Wirdum (Gn) en 't Zandt (Gn) en de
plattelandspostagentschappen Garrelsweer en Westeremden overgebracht van het ressort van het
districtspostkantoor Groningen naar het ressort van het postkantoor Appingedam;
b. het hulppostkantoor Nieuwolda, het plattelandspostagentschap Nieuw Scheemda en het zitting houden
te Wagenborgen overgebracht van het ressort van het postkantoor Hoogezand naar het ressort van het
postkantoor Appingedam.

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Westeremden
WESTEREMDEN (Gn.)
KNTF 0159
1916-11-04

WESTERGEEST (FR)

Bestelhuis Westergeest
Te Westergeest (gemeente Kollumerland) was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Dokkum. Na opheffing van het bestelhuis in 1868 werd geen hulppostkantoor
opgericht.

Poststation Westergeest
Met ingang van .. 1941 is te Westergeest een poststation gevestigd.
WESTERGEEST (Fr.)
KNPS 0441
1941-06-18

Mededeling No 16 van 22 april 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1 mei 1975 wordt het poststation te Westergeest overgebracht van het ressort van het
districtspostkantoor Leeuwarden naar het ressort van het postkantoor Bergum.
WESTERGEEST
KNPS 0442
1975-05-06

Hulppostkantoor Westerhaar-Vriezenveensewijk
Dienstorder No H.565 van 23 oktober 1973: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het hulppostkantoor, dat werd aangeduid met de benaming Vriezenveensewijk, is te
rekenen van 15 oktober 1973 gewijzigd in Westerhaar-Vriezenveensewijk.
WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK
DNHK 0046
1973-06-26

WESTERHOVEN (NB)
Bestelhuis Westerhoven
Te Westerhoven was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Eindhoven. Het bestelhuis werd op 14 november 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Westerhoven (1)
Het hulppostkantoor Westerhoven werd op 15 november 1870 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Eindhoven.
WESTERHOVEN
KNHK 3226
1870-11-19

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Het hulppostkantoor te Westerhoven is op 31 maart 1886 na afloop van de dienst opgeheven.

Hulppostkantoor Westerhoven (2)
Mededeelingen No 4781s van 13 juli 1916: Met ingang van 1 Augustus 1916, wordt te Westerhoven (N.B.)
een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Valkenswaard als hoofdkantoor zal optreden.
WESTERHOVEN (N.B.)
KNHK 3227
1916-08-01

Het hulppostkantoor te Westerhoven is op 30 november 1972 opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Westerhoven
Met ingang van 11 december 1972 is te Westerhoven een plattelandspostagentschap gevestigd
behorende tot het ressort van het postkantoor Valkenswaard.
WESTERHOVEN
KNPL 0327
1971-12-22

WESTERLAND (NH)
Bestelhuis Westerland
Te Westerland (gelegen op het eiland Wieringen) was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Schagen. Na opheffing van het bestelhuis in 1863 werd geen
hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Westerland
Met ingang van 1 augustus 1970 is de benaming van het hulppostkantoor De Haukes gewijzigd in
Westerland.
WESTERLAND
KNHK 3228
1970-01-15

WESTERLEE (GN)

Bestelhuis Westerlee
Te Westerlee was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Veendam. Na opheffing van het bestelhuis in 1870 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Westerlee (1)
Het hulppostkantoor Westerlee werd opgericht op 1 februari 1879. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Veendam.
WESTERLEE
KNHK 3229
1879-02-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WESTERLEE / SCHEEMDA
RNHK 1457
1929-04-13

Het hulppostkantoor te Westerlee is op 16 oktober 1932 overgebracht van het ressort van het op die datum
opgeheven postkantoor Scheemda naar het ressort van het postkantoor Winschoten.
WESTERLEE / WINSCHOTEN
RNHK 1458A
1932-01-11

Op 31 maart 1937 is het hulppostkantoor te Westerlee opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Westerlee
Met ingang van 1 april 1937 is te Westerlee een poststation gevestigd.
WESTERLEE (Gn.)
KNPS 0443
1948-07-03

Het poststation te Westerlee is op 15 augustus 1944 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Westerlee (2)
Met ingang van 16 augustus 1944 is te Westerlee een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Winschoten.
WESTERLEE / WINSCHOTEN
DNHK 1458B
1944-08-12

Op 30 april 1968 is het hulppostkantoor te Westerlee opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Westerlee
Met ingang van 1 mei 1968 is te Westerlee een plattelandspostagentschap gevestigd.
WESTERLEE
KNPL 0328
1968-05-01

Dienstorder No H.360 van 29 augustus 1978: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 10 april 1978 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de
daarachter vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
plattelandspostagentschap
Westerlee
Westerlee Gn
WESTERLEE Gn
KNPL 0329
1978-04-10

WESTERNIELAND (GN)
Bestelhuis Wester-Nieland
Te Wester-Nieland was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Onderdendam. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Westernieland (1)
Het hulppostkantoor Westernieland werd op 1 juli 1870 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Onderdendam.
WESTERNIELAND
KNHK 3230
1870-07-02

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Westernieland werd op 31 maart 1882 na afloop van de dienst opgeheven.

Hulppostkantoor Westernieland (2)
Met ingang van .. 1936 is te Westernieland een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Winsum (Groningen).
WESTERNIELAND (Gn.)
KNHK 3231
1941-06-18

Op 25 september 1966 is het hulppostkantoor te Westernieland oopgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Westernieland
Met ingang van 26 september 1966 is te Westernieland een poststation gevestigd.

WESTERVOORT (GD)
Distributiekantoor Westervoort
Te Westervoort was vanaf 1835 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Arnhem. Het distributiekantoor te Westervoort werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Westervoort
Het hulppostkantoor Westervoort werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Arnhem.
WESTERVOORT
KNHK 3232
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.

WESTERVOORT
KNHK 3233
1874-03-05

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WESTERVOORT / ARNHEM
RNHK 1459
1929-03-19

Met ingang van 1 januari 1974 is het hulppostkantoor te Westervoort overgebracht van het ressort van het
postkantoor Arnhem naar het ressort van het postkantoor Zevenaar.
WESTERVOORT
KNHK 3234
1974-01-16

WESTGRAFTDIJK zie WEST-GRAFTDIJK
WESTHEM (FR)
Bestelhuis Westhem
Te Westhem (gemeente Wymbritseradeel) was vanaf 1855 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Bolsward. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor
Greonterp. Na opheffing van het bestelhuis in 1860 werd geen hulppostkantoor opgericht.

WESTKAPELLE c.q. WEST-CAPELLE (ZL)
Hulppostkantoor West-Capelle
Het hulppostkantoor West-Capelle werd opgericht op 1 april 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Middelburg.
WEST-CAPELLE
KNHK 3235
1851-04-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw. Lettertype met schreven.
WESTKAPELLE
KNHK 3236
1873-06-30

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WESTKAPELLE (Zl.)
KNHK 3237
1915-08-23

WESTKAPELLE / MIDDELBURG
RNHK 1460
1929-05-23

WESTKAPELLE (Zl.)
KNHK 3238
1945-11-09

WESTKAPELLE- / MIDDELBURG
RNHK 1461
1946-01-22

WESTKAPELLE
KNHK 3239
1972-02-22

WESTLAREN (DR)
Plattelandspostagentschap Westlaren
Mededelingen No 18 van 4 mei 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 april 1971 is het plattelandspostagentschap Zuidlaren-Schipborgerweg opgeheven onder gelijktijdige
vestiging van het plattelandspostagentschap Westlaren dat voor de postdienst ressorteert onder het
postkantoor Zuidlaren.
WESTLAREN
KNPL 0330
1971-04-26

WESTMAAS (ZH)
Distributiekantoor Westmaas en Greup
Te Westmaas was vanf 1835 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Rotterdam.

Het distributiekantoor te Westmaas werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een
bestelhuis.

Bestelhuis Westmaas
Te Westmaas was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Rotterdam. Na opheffing van het bestelhuis in 1863 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Westmaas
Het hulppostkantoor Westmaas werd opgericht op 1 juni 1872. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Rotterdam.
WESTMAAS
KNHK 3240
1872-06-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor Westmaas behoorde later tot het ressort van het postkantoor Oud-Beijerland.
WESTMAAS

WESTMAAS
KNHK 3241
1914-04-22

WESTMAAS (Z.H.)
KNHK 3242
1928-09-25

WESTMAAS / OUD-BEIJERLAND
RNHK 1462
1929-05-27

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Westmaas
Mededeelingen No 3687S van 6 april 1932: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Westmaas
wordt met ingang van 1 Juni 1932 vervangen door een poststation, een telegraafstation en een
telefoonstation. De postbestelling ter plaatse zal van het te vestigen station uit geschieden.
Op 30 november 1968 is het poststation te Westmaas opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Westmaas
Met ingang van 9 december 1968 is te Westmaas een plattelandspostagentschap gevestigd onder het
postkantoor Oud-Beijerland.
WESTMAAS
KNPL 0331
1968-12-09

WESTWOUD (NH)
Bestelhuis Westwoud
Te Westwoud was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Hoorn. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Binnenwijzend. Het bestelhuis werd
op 15 juni 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Westwoud
Het hulppostkantoor Westwoud werd opgericht op 16 juni 1871. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Hoorn.
WESTWOUD
KNHK 3243
1871-06-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

WESTWOUD / HOORN
RNHK 1463
1929-04-23

Op 28 februari 1930 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Westwoud opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Westwoud
Mededeelingen No 1578S van 5 februari 1930: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Westwoud
wordt met ingang van 1 Maart 1930 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst.
De postbestelling ter plaatse zal van het station uit geschieden.

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

Hulppostkantoor Westwoud
Met ingang van .. is te Westwoud een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor ..
Op 31 mei 1971 is het hulppostkantoor te Westwoud opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Westwoud
Mededelingen No 24 van 15 juni 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 14 juni 1971 is het hulppostkantoor met bestelling te Westwoud vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Enkhuizen.
WESTWOUD
KNPL 0332
1971-06-14

WESTZAAN (NH)
Hulppostkantoor Westzanen (1)
Het hulppostkantoor Westzanen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde toen
tot het ressort van het postkantoor Zaandam.
WESTZANEN
KNHK 3244
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De benaming WESTZANEN werd gewijzigd in WESTZAAN.
WESTZAAN
KNHK 3245
18..

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
WESTZAAN
KNHK 3246
1866-12-05

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

Het hulppostkantoor Westzaan behoorde later tot het ressort van het op 1 augustus 1882 opgerichte
postkantoor Koog-Zaandijk.
WESTZAAN

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

Op 15 februari 1914 is het hulppostkantoor te Westzaan opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Westzaan
Mededeelingen No 376s van 29 januari 1914: Met ingang van 16 Februari 1914 wordt te Westzaan het
hulppostkantoor vervangen door een postkantoor.

Post-, telegraaf- en telefoonkantoor Westzaan
Mededeelingen No 1797s van 8 maart 1917: Met ingang van 16 Maart 1917 wordt te Westzaan, in
vereeniging met het ter plaatse bestaande postkantoor, een Rijkstelegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
Op 15 augustus 1925 is het post- en telegraafkantoor te Westzaan opgeheven en vervangen door een
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Westzaan
Mededeelingen No 7965S van 29 juli 1925: Het post- en telegraafkantoor te Westzaan wordt met ingang
van 16 Augustus 1925 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk voor den
postdienst onder het post- en telegraafkantoor te Koog-Zaandijk zal ressorteeren.
WESTZAAN / KOOG-ZAANDIJK
RNHK 1464

1929-04-23

Mededelingen No 43 van 24 oktober 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 30 oktober 1978 wordt het hulppostkantoor te Westzaan overgebracht van het ressort van het
postkantoor Koog aan de Zaan naar het ressort van het postkantoor Krommenie.

WEURT (GD)
Bestelhuis Weurt
Te Weurt was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Nijmegen. Het bestelhuis werd op 15 februari 1873 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Weurt
Het hulppostkantoor Weurt werd opgericht op 16 februari 1873. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Nijmegen.
WEURT
KNHK 3247
1873-02-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WEURT / NIJMEGEN
RNHK 1465A
1929-05-27

Het hulppostkantoor te Weurt is op 31 december 1939 opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Weurt
Met ingang van 1 januari 1940 is te Weurt een poststation gevestigd.
Het poststation te Weurt is op 30 september 1943 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Weurt (2)
Met ingang van 1 oktober 1943 is te Weurt een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Nijmegen.
WEURT / NIJMEGEN
RNHK 1465B
1943-10-04

WEZEP (GD)
Bestelhuis Wezep
Te Wezep (ook wel Wezop geheten) was vanaf 1858 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale
gebied van het postkantoor Elburg. Het bestelhuis werd op 30 september 1870 opgeheven en vervangen
door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wezep
Het hulppostkantoor te Wezep werd opgericht op 1 oktober 1870 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Elburg.
WEZEP
KNHK 3248
1870-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
In het stempelboek van het Museum voor Communicatie is de laatste E van WEZEPE in de afdruk van het
stempel van 26 september 1870, met twee strepen doorgehaald. Daarbij staat de aantekening: ‘Zie omtrent
de naamsverandering de Res. 13 Oct 70, P.’. Waarschijnlijk is hier een vergissing begaan met het kantoor
WESEPE behorende tot Deventer en later tot Olst.
Vanaf 1 januari 1883 werd de naam WEZEPE voorgeschreven.
WEZEP

WEZEP-(GLD:)
KNHK 3249
1895-09-21

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WEZEP

WEZEP / ELBURG
RNHK 1466
1929-05-06

Mededeelingen No 8773S van 3 augustus 1932: Met ingang van 1 Augustus 1932 werd het post-, telegraafen telefoonkantoor te Elburg vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk, evenals
de hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren te Oldebroek en Wezep en het station te Doornspijk, voor den
postdienst ressorteert onder het postkantoor te Zwolle.
WEZEP / ZWOLLE
RNHK 1467
1932-07-30

Mededelingen No 50 van 12 december 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 2 januari 1979 worden:
a. de hulppostkantoren met bestelling Doornspijk, Elburg, 't Harde, Oldebroek en Wezep;
b. de plattelandspostagentschappen Hattermerbroek en Oosterwolde Gld, overgebracht van het ressort
van het districtspostkantoor Zwolle naar het ressort van het postkantoor Nunspeet.
WEZEP
KNHK 3250
1979-01-05

