WICHMOND (GD)
Hulppostkantoor Wichmond
Mededeelingen No 6293S van 16 juli 1919: Met ingang van 1 Augustus 1919 wordt te Wichmond een
hulppostkantoor gevestigd. Voor dit kantoor zal het postkantoor te Vorden als hoofdkantoor optreden.
WICHMOND (Gld.)
KNHK 3251
1919-08-01

Op 28 februari 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wichmond opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Wichmond
Mededeelingen No 1479S van 18 februari 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Wichmond wordt met ingang van 1 Maart 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraafen telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Vorden uit geschieden.
Mededeling No 20 van 20 mei 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 2 juni 1975 wordt het poststation te Wichmond overgebracht van het ressort van het postkantoor
Vorden naar het ressort van het postkantoor Zutphen.
WICHMOND
KNPS 0444
1975-06-05

WIERDEN (OV)
Distributiekantoor Wierden
Te Wierden was vanaf 1828 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Almelo. Het distributiekantoor te Wierden werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wierden
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Het hulppostkantoor Wierden werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Almelo.
WIERDEN
KNHK 3253
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WIERDEN
KNHK 3254
1872-08-31

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

WIERDEN / ALMELO
RNHK 1468
1929-05-06

WIERDEN / ALMELO
RNHK 1469
1938-12-01
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WIERDEN (Ov.)
KNHK 3255
1938-12-01

Het hulppostkantoor te Wierden is op 31 mei 1958 opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Wierden
Met ingang van 1 juni 1958 is te Wierden een bijpostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Almelo.
Op 30 juni 1964 is het bijpostkantoor te Wierden opgeheven en vervangen door een hoofdpostkantoor.

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

WIERINGEN (NH)
Hulppostkantoor Wieringen
Het hulppostkantoor Wieringen werd opgericht op 1 januari 1854. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Alkmaar.
WIERINGEN
KNHK 3256
1854-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WIERINGEN
KNHK 3257
1914-07-08

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Wieringen
WIERINGEN
KNTF 0160
1914-07-08
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WIERINGERMEER (NH) zie ook SLOOTDORP
Poststation Wieringermeer
Mededeelingen No 13915S van 3 december 1930: Met ingang van 1 December 1930 werd in de
Wieringermeerpolder een poststation met bestelling gevestigd, hetwelk met den naam Wieringermeer
zal worden aangeduid. Correspondentie, pakketten, enz. voor Wieringermeer zullen via den Helder
bestemming bereiken. Dit kantoor zal tevens als hoofdkantoor voor den postdienst optreden.
Mededeelingen No 8492S van 27 juli 1932: De benaming van het post-, telegraaf- en telefoonstation
Wieringermeer is gewijzigd in “Slootdorp”; die van het poststation Wieringermeer Sluis III in
“Middenmeer”.

Poststation Wieringermeer Sluis III
Mededeelingen No 334S van 13 januari 1932: Met ingang van 16 Januari 1932 wordt in den
Wieringermeerpolder een tweede poststation gevestigd, hetwelk met den naam Wieringermeer Sluis
III zal worden aangeduid. De bestelling geschiedt voorlopig van het poststation Wieringermeer uit. Het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Den helder treedt als hoofdkantoor voor den postdienst op.
Mededeelingen No 8492S van 27 juli 1932: De benaming van het post-, telegraaf- en telefoonstation
Wieringermeer is gewijzigd in “Slootdorp”; die van het poststation Wieringermeer Sluis III in
“Middenmeer”.
Zie ook MIDDENMEER.

WIERINGERWAARD (NH)
Bestelhuis Wieringerwaard
Te Wieringerwaard was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Schagen. Na opheffing van het bestelhuis in 1868 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Wieringerwaard
Het hulppostkantoor Wieringerwaard werd op 1 februari 1878 opgericht en behoorde tot het ressort
van het postkantoor Schagen.
WIERINGERWAARD
KNHK 3258
1878-02-08
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WIERINGERWAARD / SCHAGEN
RNHK 1470
1929-04-23

WIERINGERWERF (NH)
Poststation Wieringerwerf
Mededeelingen nr. 2071S van 19 februari 1936: Met ingang van 20 Februari 1936 wordt in den
Wieringermeerpolder gevestigd een poststation, het welk met den naam Wieringerwerf zal worden
aangeduid.
WIERINGERWERF (N.H.)
KNPS 0445
1936-02-20

Het poststation te Wieringerwerf is op 15 oktober 1943 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wieringerwerf
Met ingang van 16 oktober 1943 is te Wieringerwerf een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Schagen.
WIERINGERWERF / SCHAGEN
RNHK 1471
1943-10-13
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Op 15 september 1978 is het hulppostkantoor te Wieringerwerf opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Wieringerwerf
Mededelingen No 39 van 26 september 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 18 september 1978 is de bedrijfsvorm van de postinrichting te Wieringerwerf gewijzigd van
hulppostkantoor met bestelling in bijpostkantoor met bestelling.

WIERUM (FR)
Post-, telegraaf- en telefoonstation Wierum
Mededeelingen No 11762S van 28 oktober 1931: Met ingang van 16 October 1931 werd te Wierum
Fr, in vereeniging met het bestaande telegraaf- telefoonstation een station voor den postdienst
gevestigd; de bestelling ter plaatse blijft van Nes (W) uitgaan.
WIERUM (Fr.)
KNPS 0446
1931-10-16

Het poststation te Wierum werd opgeheven op 1 december 1968.

Plattelandspostagentschap Wierum
Mededelingen No 46 van 16 november 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1971 is te Wierum een plattelandspostagentschap gevestigd, dat voor de postdienst
ressorteert onder het postkantoor Dokkum.
WIERUM
KNPL 0333
1971-11-01
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WIEUWERD (FR)
Bestelhuis Wieuwerd
Te Wieuwerd was vanaf 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Sneek. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Winsum. Na
opheffing van het bestelhuis in 1876 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Wieuwerd
Mededeelingen No 2317s van 11 mei 1911: Met ingang van 16 Mei 1911 wordt een hulppostkantoor
gevestigd te Wieuwerd, waarvoor het postkantoor te Sneek zal optreden als hoofdkantoor.
WIEUWERD
KNHK 3259
1911-05-16

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Wieuwerd
Mededeelingen No 4647S van 30 april 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Wieuwerd wordt met ingang van 1 Mei 1924 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en
telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Bozum uit geschieden. Het
kantoornaamstempel werd behouden aldus een brief van de directeur van het postkantoor Sneek van
2 mei 1924.
WIEUWERD (Fr.)
KNPS 0447
1941-06-18
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Het poststation te Wiewerd werd opgeheven op 16 juni 1953.

WIJCHEN (GD)
Distributiekantoor Wychen
Te Wychen was vanaf 1835 een provinciaal distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale
gebied van het postkantoor Nijmegen. Het provinciaal distributiekantoor werd in 1838 omgezet in een
rijksdistributiekantoor. Het distributiekantoor te Wychen werd op 31 augustus 1850 opgeheven en
vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wychen (1)
Het hulppostkantoor Wychen werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Nijmegen.
WYCHEN
KNHK 3260
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WIJCHEN
KNHK 3261
1873-10-18

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
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Het hulppostkantoor te Wijchen is op 30 september 1912 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Wijchen (1)
Mededeelingen No 3888s van 19 september 1912: Met ingang van 1 October 1912 wordt te Wijchen,
onder opheffing van het hulppostkantoor aldaar, een postkantoor gevestigd, waaronder zal ressorteeren
het hulppostkantoor te Bergharen.
Het postkantoor te Wijchen is op 15 januari 1934 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wijchen (2)
Met ingang van 16 januari 1934 is te Wijchen een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Nijmegen.
WIJCHEN / NIJMEGEN
RNHK 1472
1934-01-15

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

Postkantoor Wijchen (2)
Met ingang van 1 juli 1964 is te Wijchen een postkantoor gevestigd.

WIJCHEN

Stadspostagentschappen

WIJCHEN

Achterlo

Mededelingen No 7 van 19 februari 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 4 maart 1974 wordt het stadspostagentschap Wijchen-Achterlo gevestigd, dat voor de postdienst
zal ressorteren onder het postkantoor Wijchen.
WIJCHEN-ACHTERLO
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DNPA 1201
1974-03-04

Dienstorder No H.551 van 29 november 1977: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting wordt met ingang van 1 december 1977
gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor
Wijchen-Achterlo
Wijchen-Homberg
Waarschijnlijk is in de dienstorder een vergissing gemaakt door de term hulppostkantoor te gebruiken in
plaats van postagentschap. Homberg is een stadswijk van Wijchen.

WIJCHEN

Homberg

Dienstorder No H.551 van 29 november 1977: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting wordt met ingang van 1 december 1977
gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor
Wijchen-Achterlo
Wijchen-Homberg
WIJCHEN-HOMBERG
DNPA 1202
1977-12-01

Hulppostkantoor Wijchen-Graafseweg
Dienstorder No H.551 van 29 november 1977: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van de hierna vermelde postinrichting wordt met ingang van 1 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor
Alverna
Wijchen-Graafseweg
WIJCHEN- GRAAFSEWEG
DNHK 0047
1977-08-23
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WIJDE WORMER (NH)
Bestelhuis Wydewormer
Te Wydewormer was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Wormerveer. Na opheffing van het bestelhuis in 1876 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Wijde Wormer
Mededeelingen No 2145S van 5 maart 1919: Met ingang van 1 April 1919 wordt te Wijde Wormer
een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Purmerend als hoofdkantoor zal optreden.
WIJDE WORMER (N.H.)
KNHK 3262
1919-04-01
X
Mededeelingen No 2470S van 5 maart 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wijde
Wormer wordt met ingang van 16 Maart 1924 opgeheven. Te Neck-Wijde Wormer wordt met ingang van
dienzelfden datum een station voor den post-, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling
gevestigd. De postbestelling zal van Purmerend uit geschieden.

Plattelandspostagentschap Wijdewormer
Mededelingen No 5 van 5 februari 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 14 januari 1974 is het plattelandspostagentschap Wijdewormer gevestigd, dat voor de postdienst
ressorteert onder het postkantoor Purmerend.
WIJDEWORMER
KNPL 0334
1974-01-14

WIJDENES (NH)
Bestelhuis Wydenes
Te Wydenes was vanaf 1859 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Hoorn. Het bestelhuis werd op 30 juni 1870 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Wijdenes (1)
Het hulppostkantoor Wijdenes werd op 1 juli 1870 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Hoorn.
WIJDENES
KNHK 3263
1870-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WIJDENES (N.H.)
KNHK 3264
1924-11-05

WIJDENES / HOORN
RNHK 1473A
1929-04-23

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Wijdenes
Mededeelingen No 12921S van 27 november 1929: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Wijdenes wordt met ingang van 1 December 1929 vervangen door een station voor de drie diensten.
De postbestelling ter plaatse zal van het station uit geschieden.
Het poststation te Wijdenes is op 30 april 1944 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

12

Hulppostkantoor Wijdenes (2)
Met ingang van 1 mei 1944 is te Wijdenes een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Hoorn.
WIJDENES / HOORN
RNHK 1473B
1944-04-28

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

Plattelandspostagentschap Wijdenes
Mededelingen No 48 van 4 december 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 december 1973 is het hulppostkantoor met bestelling Wijdenes vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Hoorn (N.H.).
WIJDENES
KNPL 0335
1973-12-03

Mededelingen No 21 van 29 mei 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 4 juni 1974 wordt het plattelandspostagentschap te Wijdenes overgebracht van het ressort van het
postkantoor Hoorn (Nh) naar het ressort van het postkantoor Enkhuizen.

WIJHE (OV)
Distributiekantoor Wyhe
Te Wyhe was vanaf 1812 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Deventer.

Het distributiekantoor te Wyhe werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Wyhe
Het hulppostkantoor Wyhe werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Deventer.
WYHE
KNHK 3265
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauwgroen en zwart. Lettertype met schreven.
WIJHE
KNHK 3266
1872-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 31 mei 1875 is het hulppostkantoor te Wijhe opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Wijhe
Met ingang van 1 juni 1875 is te Wijhe een postkantoor gevestigd.
Op 1 september 1906 werd te Wijhe een telegraafkantoor opgericht.

Post- en telegraafkantoor Wijhe
Met ingang van 1 september 1906 is te Wijhe een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging
van het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
WIJHE
KNPK 0488
1909-09-09

Bijpostkantoor Wijhe
Op 30 juni 1929 is het bijpostkantoor te Wijhe opgeheven en vervangen door een postkantoor.
Mededeelingen No 6698S van 26 juni 1929: De bij wijze van proef gevestigde bijkantoren te Beek
(Lb.), Boskoop, Delden, Gemert, Huizen (N.H.), Oosterbeek, Raalte, Waddinxveen, Warmond,
Wolvega, Wijhe en Zundert worden met ingang van 1 Juli 1929 vervangen door een hoofdkantoor.
In verband hiermede zullen de hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren te Schimmert en te Heeten en
de poststations te Achtmaal en te Wernhoutsbrug met ingang van dien datum ressorteeren resp. onder
het hoofdkantoor te Beek (Lb.), Raalte en Zundert.
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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.
Op 31 oktober 1937 is het postkantoor te Wijhe opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wijhe
Met ingang van 1 november 1937 is te Wijhe een hulppostkantoor gevestigd.
Mededelingen No 11 van 16 maart 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 maart 1976 is het hulppostkantoor met bestelling te Wijhe overgebracht van het ressort van het
districtspostkantoor Zwolle naar het ressort van het postkantoor Raalte.

WIJK (NB)
Bestelhuis Wyk
Te Wyk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Heusden. Na opheffing van het bestelhuis op 31 december 1855 werd een hulppostkantoor opgericht te
Wyk en Aalborg (zie aldaar).

WIJK AAN ZEE (NH)
Hulppostkantoor Wijk aan Zee
Het hulppostkantoor Wijk aan Zee werd opgericht op 1 januari 1875. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Beverwijk.
WIJK AAN ZEE
KNHK 3267
1875-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.

WIJK AAN ZEE / BEVERWIJK
RNHK 1474
1929-04-23
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WIJK AAN ZEE (N.H.)
KNHK 3268
1935-04-09

WIJK BIJ DUURSTEDE (UT)
Distributiekantoor Wyk by Duurstede
Te Wyk by Duurstede was vanaf 1824 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale
gebied van het postkantoor Utrecht.

Het distributiekantoor te Wyk by Duurstede werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Postkantoor Wyk by Duurstede
Met ingang van 1 september 1850 is te Wyk by Duurstede een postkantoor gevestigd.
Op 1 januari 1872 werd te Wijk bij Duurstede een telegraafkantoor opgericht.

Post- en telegraafkantoor Wijk bij Duurstede
Met ingang van 1884 is te Wijk bij Duurstede een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging
van het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
WIJK BIJ DUURSTEDE
KNPK 0489
1899-10-04
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Op 31 juli 1930 is het postkantoor te Wijk bij Duurstede opgeheven en vervangen door een hulpposttelegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Wijk bij Duurstede
Mededeelingen No 9007S van 30 juli 1930: Met ingang van 1 Augustus 1930 wordt het hoofdkantoor
te Wijk bij Duurstede vervangen door een hulppostkantoor voor de drie diensten, hetwelk evenals het
hulppostkantoor te Cothen voor den postdienst zal ressorteeren onder het hoofdkantoor te Doorn.
WIJK BIJ DUURSTEDE / DOORN
RNHK 1475
1930-08-27

WIJK EN AALBURG (NB)
Hulppostkantoor Wyk en Aalburg
Het hulppostkantoor Wyk en Aalburg werd opgericht op 1 januari 1856. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Heusden.
WYK EN AALBURG
KNHK 3269
1856-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WIJK EN AALBORG
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KNHK 3270
1866
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WIJK EN AALBORG
KNHK 3271
1881-08-03

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
In 1886 werd de benaming weer gewijzigd in WIJK EN AALBURG.
WIJK EN AALBURG
KNHK 3272
1903-05-18

WIJK EN AALBURG / HEUSDEN
RNHK 1476
1929-05-02

WIJK EN AALBURG (N.B.)
KNHK 3273
1939-10-17

18

Het hulppostkantoor te Wijk en Aalburg is op 16 november 1958 overgebracht van het ressort van het
ongeclassificeerde hulppostkantoor Heusden naar het ressort van het postkantoor ’s-Hertogenbosch.
Wijk en Aalburg / ’s-Hertogenbosch
RNHK 1477
1958-11-10

WIJK EN AALBURG
KNHK 3274
1973-10-09

Met ingang van 31 augustus 1978 is het hulppostkantoor te Wijk en Aalburg opgeheven en vervangen
door een bijpostkantoor.

Bijpostkantoor Wijk en Aalburg
Mededelingen No 34 van 22 augustus 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1978 wordt de bedrijfsvorm van de postinrichting te Wijk en Aalburg gewijzigd van
hulppostkantoor met bestelling in bijpostkantoor met bestelling.

WIJKEROOG (NH)
Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Wijkeroog
Mededeelingen No 6757 van 1 juli 1925: Met ingang van 16 Juli 1925 wordt het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Velsen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor en wordt te
Wijkeroog een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd. Evengenoemde hulpkantoren,
alsmede het hulppostkantoor Velseroord zullen met ingang van vorenvermelden datum voor den
postdienst onder het post- en telegraafkantoor te IJmuiden ressorteeren.

19

WIJKEROOG (N.H.)
KNHK 3275
1925-07-16

Mededeelingen No 10888S van 13 oktober 1926: Met ingang van 1 November 1926 wordt de naam
van het hulppostkantoor Velseroord resp. Wijkeroog gewijzigd in IJmuiden-Oost resp. VelsenNoord.

WIJLRE c.q. WILRÉ (LB)
Hulppostkantoor Wijlre
Het hulppostkantoor Wijlre werd opgericht op 1 januari 1854. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Heerlen.
WYLRE
KNHK 3276
1854-01-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WIJLRE
KNHK 3277
1873-12-30

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Gulpen
WILRÉ
KNHK 3278
1900-04-01
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WIJLRE (Lb.)
KNHK 3279
19??

Op 30 september 1932 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wijlré opgeheven en vervangen
door een poststation, een telegraafstation en telefoonstation.

Poststation, een telegraafstation en telefoonstation Wijlré
Mededeelingen No 11114S van 28 september 1932: Met ingang van 1 October 1932 wordt het
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wijlré vervangen door een poststation, een telegraafstation
en telefoonstation. De postbestellingen ter plaatse zullen van het te vestigen station uit geschieden. Als
hoofdkantoor voor den postdienst zal optreden het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Valkenburg.

WIJNGAARDEN (ZH)
Bestelhuis Wyngaarden
Te Wyngaarden was vanaf 1 januari 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Dordrecht. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Ruigbroek.
Na opheffing van het bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

WIJNJETERP (FR)
Bestelhuis Wynjeterp
Te Wynjeterp was vanaf 1862 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Groningen. Na opheffing van het bestelhuis in 1874 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Hulppostkantoor Wijnjeterp (1)
Het hulppostkantoor Wijnjeterp werd opgericht op 1 mei 1905. Het hulppostkantoor was als zodanig op
proef gevestigd vanaf 18 augustus 1904. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor
Gorredijk.
WIJNJETERP
KNHK 3280
1904-08-18
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WIJNJETERP / GORREDIJK
RNHK 1478
1929-05-17

Op 30 juni 1936 is het hulppostkantoor te Wijnjeterp opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Wijnjeterp
Met ingang van 1 juli 1936 is te Wijnjeterp een poststation gevestigd.
WIJNJETERP (Fr.)
KNPS 0448
1938-08-28

Het poststation te Wijnjeterp is op 15 september 1946 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wijnjeterp (2)
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Met ingang van 16 september 1946 is te Wijnjeterp een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Drachten.
WIJNJETERP- / DRACHTEN
RNHK 1479
1946-09-16

Dienstorder No H.192 van 15 april 1975: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het hulppostkantoor zonder bestelling, dat werd aangeduid met de benaming
Wijnjeterp, is te rekenen van 1 februari 1975 gewijzigd in Wijnjewoude.

WIJNJEWOUDE (FR)
Hulppostkantoor Wijnjewoude
Dienstorder No H.192 van 15 april 1975: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het hulppostkantoor zonder bestelling, dat werd aangeduid met de benaming
Wijnjeterp, is te rekenen van 1 februari 1975 gewijzigd in Wijnjewoude.
WIJNJEWOUDE
KNHK 3281
1974-10-28

WIJSTER (DR)
Hulppostkantoor Wijster (1)
Mededeelingen No 11879S van 3 november 1920: Met ingang van 16 November 1920 wordt te
Wijster een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Beilen als hoofdkantoor zal
optreden.
WIJSTER (Dr.)
KNHK 3282
1920-11-16
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Op 31 juli 1927 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wijster opgeheven en vervangen door
een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Wijster (1)
Mededeelingen No 4185S van 8 juni 1927: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wijster wordt
met ingang van 1 Augustus 1927 vervangen door een station voor de drie diensten met telegrambestelling.
De postbestelling zal van het te vestigen station uit geschieden.
Het poststation te Wijster is op 28 februari 1947 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wijster (2)
Met ingang van 1 maart 1947 is te Wijster een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Assen.
WIJSTER / ASSEN
RNHK 1480
1947-02-27

Op 15 augustus 1957 is het hulppostkantoor te Wijster opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Wijster (2)
Met ingang van 16 augustus 1957 is te Wijster een poststation gevestigd.

Hulppostkantoor Wijster (3)
Op 31 december 1967 is het hulppostkantoor te Wijster opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Wijster
Met ingang van 2 januari 1968 is te Wijster een plattelandspostagentschap gevestigd.

WIJTGAARD (FR)
Bestelhuis Wytgaard
Te Wytgaard (gemeente Leeuwarderadeel) was vanaf 1863 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Leeuwarden. Na opheffing van het bestelhuis in 1866 werd geen
hulppostkantoor opgericht.
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WIJTHMEN (OV)
Plattelandspostagentschap Wijthmen
Met ingang van 25 maart 1968 is het plattelandspostagentschap Wijthmen gevestigd.
WYTHMEN

Het eerste kantoornaamstempel werd opgeleverd op 26 januari 1968 maar werd afgekeurd vanwege
de onjuiste benaming WYTHMEN in plaats van WIJTHMEN. De fout was ontstaan door een verkeerde
bestelling op te geven. Het stempel werd niet in gebruik genomen en vernietigd op 7 maart 1968.
WIJTHEM
KNPL 0336
1968-03-25

Dienstorder No H.455 van 8 augustus 1972: Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van het plattelandspostagentschap, dat thans wordt aangeduid met de benaming
Wijthmen, wordt op 1 september 1972 gewijzigd in Zwolle-Kroezenallee.

WILDERVANK (GN)
Distributiekantoor Wildervank
Te Wildervank was vanaf 1847 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Veendam. Het distributiekantoor te Wildervank werd op 31 augustus 1850 opgeheven
en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wildervank
Het hulppostkantoor Wildervank werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Veendam.
WILDERVANK
KNHK 3283
1850-09-01
X
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Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WILDERVANK
KNHK 3284
1866-08-08

(geschreven in het stempelboek)

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
Op 9 december 1880 is het hulppostkantoor te Wildervank opgeheven en vervangen door een posten telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Wildervank
Met ingang van 10 december 1880 is te Wildervank een post- en telegraafkantoor gevestigd.

Op 15 oktober 1929 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wildervank opgeheven en vervangen
door een bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor Wildervank
Mededeelingen No 10866S van 9 oktober 1929: Met ingang van 16 October 1929 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Wildervank vervangen door een bijkantoor met volledige
dienstuitvoering. Genoemd bijkantoor zal evenals het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Annerveenschekanaal en het poststation te Wildervank-Bareveld voor den postdienst ressorteeren
onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Veendam.
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Mededeelingen No 6003S van 1 juni 1932: Met ingang van 16 Juni 1932 wordt het bijpost-, telegraafen telefoonkantoor te Wildervank vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor voor
den postdienst ressorteerende onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Veendam.
Mededeelingen No 6339S van 8 juni 1932: De op blz 12 van Med XXII/1932 voorkomende
mededeeling betreffende het bijkantoor te Wildervank moet als vervallen worden beschouwd.
Op 15 juni 1932 is het bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wildervank opgeheven en vervangen
door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Wildervank
Mededeelingen No 7266S van 29 juni 1932: Met ingang van 1 Juli 1932 wordt het bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Wildervank vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor voor den
postdienst ressorteerende onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Veendam.
WILDERVANK / VEENDAM
RNHK 1481
1932-09-29

Dienstorder No H.527 van 15 november 1977: H.527. Wijziging benaming postinrichting.
Op 1 november 1977 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd in de daarachter
vermelde benaming:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor
Wildervank
Veendam-Poststraat

Hulppostkantoor Wildervank-Bareveld
Mededeelingen No 8806s van 21 december 1916: Met ingang van 16 januari 1917 wordt te
Wildervank-Bareveld een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Wildervank als
hoofdkantoor zal optreden.
WILDERVANK-BAREVELD (Gn.)
DNHK 0048
1917-01-16

Op 15 januari 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wildervank-Bareveld opgeheven
en vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.
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Post-, telegraaf- en telefoonstation Wildervank-Bareveld
Mededeelingen No 329S van 14 januari 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Wildervank-Bareveld wordt met ingang van 16 Januari 1925 vervangen door een station voor den post, telegraaf- en telefoondienst met telegrambestelling.
WILDERVANK- BAREVELD (Gn.)

Het poststation te Wildervank-Bareveld is op 31 januari 1969 opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Wildervank-Bareveld
Met ingang van 1 februari 1969 is te Wildervank-Bareveld een plattelandspostagentschap gevestigd.
WILDERVANK BAREVELD
DNPL 0118
1969-02-04

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

WILHELMINADORP (ZL)
Hulppostkantoor Wilhelminadorp
Het hulppostkantoor Wilhelminadorp werd opgericht op 1 juni 1877 Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Goes.
WILHELMINADORP
KNHK 3286
1877-06-01
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Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
Later Middelburg:
WILHELMINADORP

Op 28 februari 1924 is het hulppostkantoor te Wilhelminadorp opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Wilhelminadorp
Mededeelingen No 2139S van 27 februari 1924: Het hulppostkantoor te Wilhelminadorp wordt met
ingang van 1 Maart 1924 vervangen door een station voor den postdienst. De bestelling zal van Goes
uit geschieden.
WILHELMINADORP

WILHELMINAPOLDER (ZL)
Bestelhuis Wilhelminapolder
Te Wilhelminapolder was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Goes. Na opheffing van het bestelhuis in 1860 werd geen hulppostkantoor opgericht. Later,
in 1877, werd het hulppostkantoor te Wilhelminadorp gevestigd (zie aldaar).

WILLEMSDORP (ZH)
Hulppostkantoor Willemsdorp (1)
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Het hulppostkantoor Willemsdorp werd opgericht op 1 januari 1852. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Dordrecht.
WILLEMSDORP
KNHK 3287
1852-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WILLEMSDORP
KNHK 3288
1876-10-11

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WILLEMSDORP (Z.H.)
KNHK 3289
1919-09-24

Mededeelingen No 4647S van 30 april 1924: Het hulppostkantoor te Willemsdorp wordt met ingang
van 1 Mei 1924 opgeheven. De bestelling zal van Dordrecht uit geschieden.

Poststation Willemsdorp
Met ingang van 1 mei 1924 is te Willemsdorp een poststation gevestigd.
Het poststation te Willemsdorp is op 31 december 1963 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.
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Hulppostkantoor Willemsdorp (2)
Met ingang van 1 januari 1964 is te Willemsdorp een hulppostkantoor 4de klasse gevestigd.
Op 30 april 1970 is het hulppostkantoor te Willemsdorp opgeheven.

WILLEMSOORD (OV)
Bestelhuis Willemsoord
Te Willemsoord was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Steenwijk. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Baarsmolen en
Eze. Het bestelhuis werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Willemsoord
Het hulppostkantoor Willemsoord werd opgericht op 1 augustus 1870. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Steenwijk.
WILLEMSOORD
KNHK 3290
1870-08-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WILLEMSOORD (Ov.)
KNHK 3291
1921-03-05

WILLEMSOORD / STEENWIJK
RNHK 1482
1929-05-17
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Op 31 juli 1957 is het hulppostkantoor te Willemsoord opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Willemsoord
Met ingang van 1 augustus 1957 is te Willemsoord een poststation gevestigd.
Op 15 september 1974 is het poststation te Willemsoord opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Willemsoord
Mededelingen No 38 van 24 september 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 16 september 1974 is het hulppostkantoor met bestelling te Willemsoord vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Steenwijk.
WILLEMSOORD
KNPL 0337
1974-09-25

WILLEMSTAD (NB)
Distributiekantoor Willemstad
Te Willemstad was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd. Tevens was vanaf 1810 een
paardenpoststation ingericht.

Het distributiekantoor te Willemstad werd op 14 september 1815 opgeheven en vervangen door een
postkantoor.

Postkantoor Willemstad
Het postkantoor te Willemstad werd opgericht op 15 september 1815.
Het telegraafkantoor te Willemstad werd op 27 juli 1870 opgericht.

Post- en telegraafkantoor Willemstad
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Met ingang van 27 juli 1870 is te Willemstad een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van
het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
WILLEMSTAD
KNPK 0490
1905-02-06

WILLEMSTAD
KNPK 0491
1916-01-06

Op 31 oktober 1925 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Willemstad opgeheven en vervangen
door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Willemstad
Mededeelingen No 12108S van 28 oktober 1925: Met ingang van 1 November 1925 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Willemstad vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk, evenals de hulpkantoren Fijnaart, Heiningen en Oude Molen voor den
postdienst onder het post- en telegraafkantoor te Roosendaal zal ressorteeren. Het hulppostkantoor
Stampersgat (thans behoorende tot het ressort van het kantoor Oud-Gastel) zal met ingang van
voornoemden datum mede aan het ressort van het kantoor Roosendaal worden toegevoegd.
WILLEMSTAD / ROOSENDAAL
RNHK 1483
1929-04-02

Dienstorder No 549 van 19 september 1934: Onjuiste verzending.
1. Gebleken is, dat stukken, welke als plaats van bestemming de aanduiding "Willemstad" dragen
zonder meer, nog steeds meermalen ten onrechte eerst naar Willemstad Curaçao worden gezonden.
Gerechtvaardigde klachten over zeer groote vertragingen zijn hiervan het gevolg.
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2. Stukken alleen met "Willemstad" geadresseerd, behooren steeds naar Willemstad Noordbrabant te
worden gezonden, tenzij de naam of de nadere aanduiding van den ga. geen twijfel toelaat, dat deze
voor Curaçao zijn bestemd.
Dienstorder H.162 van 22 maart 1939: Wijziging kantoornaam van Willemstad.
1. Het komt herhaaldelijk voor, dat telegrammen uit het buitenland worden ontvangen met Willemstad
als kantoorbestemming, terwijl deze voor Curaçao bestemd zijn.
2. In verband hiermede wordt de benaming van het hulppostkantoor Willemstad gewijzigd in
“Willemstad-Noordbrabant”.

Dienstorder No H.142 van 6 maart 1979: Wijziging benaming postinrichting.
Te rekenen van 2 januari 1979 is de benaming van de hierna vermelde postinrichting gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor
Willemstad
Willemstad Nb
WILLEMSTAD Nb
KNHK 3292
1978-04-26

WILLIGE LANGERAK (UT)
Bestelhuis Willige Langerak
Te Willige Langerak (gemeente Schoonhoven, thans gemeente Lopik) was vanaf 1854 een bestelhuis
gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor Schoonhoven. Na opheffing van het
bestelhuis werd geen hulppostkantoor opgericht.

WILNIS (UT)
Bestelhuis Wilnis
Te Wilnis was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Loenen. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1856 tevens de postale dienstverlening voor Oudhuizen. Het
bestelhuis werd op 15 juli 1867 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wilnis
Het hulppostkantoor Wilnis werd op 16 juli 1867 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het ressort
van het postkantoor Loenen.
WILNIS
KNHK 3293
1867-07-16
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(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Mijdrecht:
WILNIS

WILNIS / MIJDRECHT
RNHK 1484A
1929-05-22

Mededeelingen No 10497S van 14 september 1932: Met ingang van 16 September 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Mijdrecht opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor
voor de drie diensten. Voor den postdienst zal dit met de hulpkantoren te Vinkeveen en Wilnis
ressorteeren onder het hoofdkantoor te Utrecht.
Op 31 oktober 1932 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wilnis opgeheven en vervangen
door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Wilnis
Mededeelingen No 12482S van 26 oktober 1932: Met ingang van 1 November 1932 wordt het
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wilnis door een station voor de drie diensten vervangen.
Voor den postdienst zal het station ressorteeren onder het postkantoor te Utrecht. In de bestelling ter
plaatse zal, met behoud van de bestaande postverbindingen, van het station uit voorzien worden.
WILNIS (Ut.)
KNPS 0449
1936-07-27
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Op 31 maart 1943 is het poststation te Wilnis opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wilnis
Met ingang van 1 april 1943 is te Wilnis een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Utrecht.
WILNIS / UTRECHT
RNHK 1485
1943-04-02

Het hulppostkantoor te Wilnis is op 1 december 1948 overgebracht van het ressort van het postkantoor
Utrecht naar het ressort van het postkantoor Mijdrecht.
WILNIS / MIJDRECHT
RNHK 1484B
1948-12-01

Het hulppostkantoor te Wilnis is op 1 december 1953 overgebracht van het ressort van het op die datum
opgeheven postkantoor Mijdrecht naar het ressort van het postkantoor Breukelen.
WILNIS / BREUKELEN
RNHK 1486
1953-12-01
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WILP c.q. WILPE (GD)
Bestelhuis Wilp
Te Wilp was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Deventer. Het bestelhuis werd op 15 februari 1871 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wilp
Het hulppostkantoor Wilp werd opgericht op 16 februari 1871. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Deventer.
WILPE
KNHK 3294
1871-02-16

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. De E is mogelijk gekapt.
WILP (GLD.)
KNHK 3295
1897-01-23

WILP / DEVENTER
RNHK 1487
1929-05-06
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WILP (Gld.)- / DEVENTER
RNHK 1488
1947-09-22

Met ingang van 1 januari 1974 is het hulppostkantoor te Wilp overgebracht van het ressort van het
postkantoor Deventer naar het ressort van het postkantoor Apeldoorn.
WILP (Gld)
KNHK 3296
1974-01-02

WILSUM (OV)
Bestelhuis Wilsum
Te Wilsum was vanaf 1 januari 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Kampen. Na opheffing van het bestelhuis in 1873 werd geen hulppostkantoor opgericht.

Plattelandspostagentschap Wilsum
Mededelingen No 9 van 2 maart 1967: Kantoren. Vestiging enz.
Met ingang van 16 maart 1967 wordt te Wilsum een plattelands post-, telegraaf- en telefoonagentschap
gevestigd, dat voor de postdienst zal ressorteren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor Kampen.
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KAMPEN / WILSUM
RNPL 0035
1967-02-14

WINDESHEIM (OV)
Bestelhuis Windesheim
Te Windesheim was vanaf 1 september 1850 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied
van het postkantoor Zwolle. Het bestelhuis verzorgde vanaf 1855 tevens de postale dienstverlening voor
Herxen. Het bestelhuis werd op 30 juni 1868 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Windesheim (1)
Het hulppostkantoor Windesheim werd op 1 juli 1868 opgericht. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Zwolle.
WINDESHEIM
KNHK 3297A
1868-07-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Windesheim werd na afloop van de dienst op 30 september 1882 opgeheven.

Hulppostkantoor Windesheim (2)
Met ingang van 16 oktober 1892 is te Windesheim een hulppostkantoor gevestigd.
WINDESHEIM
KNHK 3297B
1892-10-16
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WINDESHEIM / ZWOLLE
RNHK 1489
1929-05-06

Het hulppostkantoor te Windesheim is op 31 maart 1936 opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Windesheim
Met ingang van 1 april 1936 is te Windesheim een poststation gevestigd.
WINDESHEIM (Ov.)
KNPS 0450
1941-06-03

Hulppostkantoor Windesheim (3)
Dienstorder No H.551 van 29 november 1977: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting wordt met ingang van 1 december 1977
gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
Hulppostkantoor
Windesheim
Zwolle-Dorpsstraat

WINKEL (NH)
Hulppostkantoor Winkel (1)
Het hulppostkantoor Winkel werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Schagen.
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WINKEL
KNHK 3298
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WINKEL
KNHK 3299
1873-10-18

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor te Winkel is op 14 april 1880 opgeheven en vervangen door een post- en
telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Winkel
Met ingang van 15 april 1880 is te Winkel een post- en telegraafkantoor gevestigd.
WINKEL
KNPK 0492
1908-05-18

Op 15 september 1925 is het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Winkel opgeheven en vervangen
door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Winkel (2)
Mededeelingen No 9175S van 26 augustus 1925: Met ingang van 16 September 1925 wordt het post, telegraaf- en telefoonkantoor te Winkel vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk, evenals de hulpkantoren Oude- en Nieuwe-Niedorp voor den postdienst onder het postkantoor
te Alkmaar zal ressorteeren.
WINKEL/ ALKMAAR
RNHK 1490
1929-04-23
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Met ingang van 1 januari 1973 is het hulppostkantoor met bestelling te Winkel overgebracht van het
ressort van het postkantoor Alkmaar naar het ressort van het postkantoor Heerhugowaard.
WINKEL
KNHK 3300
1973-01-16

WINSCHOTEN (GN)
Postkantoor Winschoten
Het postkantoor te Winschoten werd in 1812 gevestigd. Tevens was vanaf 1810 een
paardenpoststation ingericht. Het telegraafkantoor te Winschoten werd op 1 april 1860 opgericht.
WINSCHOTEN
KNPK 0493
1884-08-13

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

Postagentschappen

WINSCHOTEN

Jachtlaan

Mededeling No 14 van 8 april 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 12 mei 1975 wordt het stadspostagentschap Winschoten-Jachtlaan gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Winschoten.
WINSCHOTEN-JACHTLAAN
DNPA 1203
1975-05-12

WINSCHOTEN

Zeeheldenstraat

43

Met ingang van 1 november 1972 is het stadspostagentschap Winschoten-Zeeheldenstraat
gevestigd.
WINSCHOTEN-ZEEHELDENSTRAAT
DNPA 1204
1972-11-01

Mededelingen No 5 van 31 januari 1978: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 2 januari 1978 is het stadspostagentschap Winschoten-Zeeheldenstraat opgeheven.

WINSSEN (GD)
Hulppostkantoor Winssen
Het hulppostkantoor Winssen werd opgericht op 16 mei 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Nijmegen.
WINSSEN
KNHK 3301
1851-05-16
X
Stempelafdrukken op postzegels in rood. Lettertype met schreven.
WINSSEN
KNHK 3302
1875-11-06

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Later Druten:
WINSSEN
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WINSSEN (Gld.)
KNHK 3303
1920-11-26

WINSSEN / DRUTEN
RNHK 1491
1929-03-19

Mededeelingen No 9353S van 17 augustus 1932: Met ingang van 16 Augustus 1932 werd het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Druten vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk, evenals de hulpkantoren te Beneden-Leeuwen, Deest, Ewijk en Winssen en de stations te
Afferden, Boven-Leeuwen en Puiflijk, voor den postdienst ressorteert onder het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Nijmegen.
WINSSEN / NIJMEGEN
RNHK 1492
1932-12-09
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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.
WINSSEN (Gld)
KNHK 3304
1977-11-07

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
Hulppostkantoor
Winssen (Gld)
Winssen
WINSSEN
KNHK 3305
1978-03-20

WINSUM (FR)
Hulppostkantoor Winsum (1)
Het hulppostkantoor Winsum werd opgericht op 1 augustus 1873. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Leeuwarden.
WINSUM
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KNHK 3306
1873-08-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WINSUM (FR:)
KNHK 3307
1898-01-18

WINSUM (Fr.)
KNHK 3347
1916-08-09

WINSUM (Fr.) / LEEUWARDEN
RNHK 1493
1929-05-17

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Winsum
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Mededeelingen No 6003S van 1 juni 1932: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Winsum
Fr werd met ingang van 1 Juni 1932 vervangen door een poststation, een telegraafstation en een
telefoonstation. De postbestelling ter plaatse zal van het station uit geschieden.
Het poststation te Winsum is op 15 juli 1946 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Winsum (2)
Met ingang van 16 juli 1946 is te Winsum een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van
het postkantoor Leeuwarden.
WINSUM (Fr.)- / LEEUWARDEN
RNHK 1494
1945-07-10

Met ingang van 19 mei 1969 is het hulppostkantoor te Winsum overgebracht van het ressort van het
postkantoor Leeuwarden naar het ressort van het postkantoor Franeker.
WINSUM (Fr.)
KNHK 3309
1969-06-04

WINSUM (GN)
Bestelhuis Winsum
Te Winsum was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Onderdendam. Het bestelhuis werd op 31 december 1854 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Winsum (1)
Het hulppostkantoor Winsum werd opgericht op 1 januari 1855. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Onderdendam.
WINSUM
KNHK 3310
1855-01-01
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Stempelafdrukken op postzegels in blauw, rood en zwart. Lettertype met schreven.
WINSUM
KNHK 3311
1872-04-29

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
In het stempelboek van het Museum voor Communicatie staat bij de afdruk vermeld: ‘(ter vervanging van
den ouden naamstempel)’.
Op 1 oktober 1879 werd te Winsum een telegraafkantoor opgericht.

Hulppost- en telegraafkantoor Winsum
Met ingang van 1 oktober 1879 is te Winsum een hulppost- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging
van het hulppostkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
Op 31 oktober 1883 is het hulppost- en telegraafkantoor te Winsum opgeheven en vervangen door een
post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Winsum
Met ingang van 1 november 1883 is te Winsum (provincie Groningen) een post- en telegraafkantoor
gevestigd.
WINSUM (GN:)
KNPK 0494
1886-09-20

WINSUM
KNPK 0495
1899-03-01
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WINSUM (Gn.)
KNPK 0496
1917-01-30

Op 30 april 1938 is het postkantoor te Winsum (Groningen) opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Winsum (2)
Met ingang van 1 mei 1938 is te Winsum een ongeclassificeerd hulppostkantoor gevestigd met dezelfde
faciliteiten als een hoofdpostkantoor.

WINTELRE (NB)
Hulppostkantoor Wintelre (1)
Het hulppostkantoor Wintelre werd opgericht op 16 december 1870. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Eindhoven.
WINTELRE
KNHK 3312
1870-12-17

Stempelafdrukken op postzegels in zwart en blauw.
Het hulppostkantoor te Wintelre is na afloop van de dienst op 31 oktober 1901 opgeheven.

Poststation Wintelre
Met ingang van .. 1930 is te Wintelre een poststation gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Eindhoven.
WINTELRE (N.B.)
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KNPS 0451
1941-06-23

WINTELRE (N.B.)
KNPS 0452
1947-08-15

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

Hulppostkantoor Wintelre (2)
Met ingang van .. is te Wintelre een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Eindhoven.
Op 15 mei 1974 is het hulppostkantoor te Wintelre opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Wintelre
Mededelingen No 19 van 14 mei 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 27 mei 1974 wordt het hulppostkantoor met bestelling Wintelre vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst blijft ressorteren onder het postkantoor Eindhoven.
WINTELRE
KNPL 0338
1974-05-27

Met ingang van 1 februari 1979 is het plattelandspostagentschap te Wintelre overgebracht van het
ressort van het postkantoor Eindhoven naar het ressort van het postkantoor Veldhoven.

WINTERSWIJK (GD)
Distributiekantoor Winterswyk
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Te Winterswyk was vanaf 1827 een distributiekantoor gevestigd. Het distributiekantoor te Winterswyk
werd op 15 december 1828 opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Winterswyk
Met ingang van 16 december 1828 is te Winterswyk een postkantoor gevestigd.
Op 1 juli 1872 werd te Winterswijk een telegraafkantoor opgericht.

Post- en telegraafkantoor Winterswijk
Met ingang van 1879 is te Winterswijk een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het
postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
WINTERSWIJK
KNPK 0497
1898-08-06

WINTERSWIJK
KNPK 0498
1919-02-18
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WINTERSWIJK

Postagentschappen

WINTERSWIJK

Kloetenseweg

Mededeling No 15 van 15 april 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 21 april 1975 wordt het stadspostagentschap Winterswijk-Kloetenseweg gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Winterswijk.
WINTERSWIJK-KLOETENSEWEG
DNPA 1205
1975-05-06

WINTERSWIJK

Misterweg

Mededelingen No 12 van 26 maart 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 april 1974 is het stadspostagentschap Winterswijk-Misterweg gevestigd, dat voor de postdienst
ressorteert onder het postkantoor Winterswijk.
WINTERSWIJK-MISTERWEG
DNPA 1206
1974-05-01

WIRDUM (FR)
Hulppostkantoor Wirdum (1)
Het hulppostkantoor Wirdum (bij Leeuwarden) werd opgericht op 1 oktober 1868. Het hulppostkantoor
behoorde tot het ressort van het postkantoor Leeuwarden.
WIRDUM
KNHK 3313
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1868-10-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WIRDUM [FR.]
KNHK 3314
1881-08-22

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor ontving een nieuw kantoornaamstempel met de toevoeging FR omdat verwarring
kon ontstaan met WIRDUM in Groningen.
WIRDUM (FR.)
KNHK 3315
1904-04-30

WIRDUM (Fr.) / LEEUWARDEN
RNHK 1495
1929-05-17

Op 31 augustus 1937 is het hulppostkantoor te Wirdum (Friesland) opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Wirdum
Met ingang van 1 september 1937 is te Wirdum een poststation gevestigd.
WIRDUM (Fr.)
KNPS 0453
1937-09-30
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Hulppostkantoor Wirdum (2)
Op 31 maart 1966 is het hulppostkantoor te Wirdum opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Wirdum
Met ingang van 1 april 1966 is te Wirdum een plattelandspostagentschap gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Leeuwarden.
LEEUWARDEN/WIRDUM (FR.)
RNPL 0036
1966-04-01

WIRDUM (GN)
Hulppostkantoor Wirdum (1)
Het hulppostkantoor Wirdum (bij Loppersum) werd opgericht op 30 september 1869 en behoorde toen
tot het ressort van het postkantoor Appingadam (Appingedam).
WIRDUM
KNHK 3316
1869-10-29

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor behoorde later tot het ressort van het postkantoor Onderdendam.
WIRDUM (GR)
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KNHK 3317
1883-05-11

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Het hulppostkantoor ontving een nieuw kantoornaamstempel met de toevoeging GR omdat verwarring
kon ontstaan met WIRDUM in Friesland.
Later Appingedam:
WIRDUM (GRON:)
KNHK 3318
1901-01-16

WIRDUM (Gn.)
KNHK 3319
1920-02-12

WIRDUM (Gn.) / LOPPERSUM
RNHK 1496
1929-04-13
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Het hulppostkantoor te Wirdum (provincie Groningen) is op 1 juli 1933 overgebracht van het ressort van
het op die datum opgeheven postkantoor Loppersum naar het ressort van het postkantoor Groningen.
WIRDUM (Gn.) / GRONINGEN
RNHK 1497
1933-05-24

Op 28 februari 1934 is het hulppostkantoor te Wirdum opgeheven en vervangen door een poststation.

Poststation Wirdum
Met ingang van 1 maart 1934 is te Wirdum (provincie Groningen) een poststation gevestigd.

Hulppostkantoor Wirdum (2)
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.
WIRDUM (Gn)
KNHK 3320
1976-09-28
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Mededelingen No 7 van 15 februari 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 maart 1977 wordt het hulppostkantoor zonder bestelling te Wirdum (Gn) opgeheven.

WISSENKERKE (ZL)
Distributiekantoor Wissekerke
Te Wissekerke was vanaf 1849 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van
het postkantoor Middelburg. Het distributiekantoor te Wissekerke werd op 31 augustus 1850
opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wissekerke
Het hulppostkantoor Wissekerke werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Goes.
WISSEKERKE
KNHK 3321
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WISSEKERKE
KNHK 3322
1873-09-08

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WISSEKERKE / GOES
RNHK 1498
1929-05-23
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Dienstorder No H.266 van 22 mei 1958: Naamswijziging hulppost- en telegraafkantoor
Wissekerke.
1. De naam van het hulppost- en telegraafkantoor en het telefoonnet Wissekerke is gewijzigd in
"WISSENKERKE".
2. De wijziging dient, in afwachting van de eerstvolgende aanvullingsbladen of herdrukken, reeds nu
zoveel mogelijk in de desbetreffende boekwerken en lijsten te worden aangebracht.
WISSENKERKE / GOES
RNHK 1499
1958-06-16

WISSENKERKE
KNHK 3323
1959-03-13

Met ingang van 15 april 1974 is het hulppostkantoor te Wissekerke opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Wissekerke
Mededelingen No 17 van 1 mei 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 16 april 1974 is het hulppostkantoor zonder bestelling Wissenkerke vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Goes.
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WITMARSUM (FR)
Bestelhuis Witmarsum
Te Witmarsum was vanaf 1856 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Bolsward. Het bestelhuis werd op 30 juni 1866 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Witmarsum
Het hulppostkantoor Witmarsum werd opgericht op 1 juli 1866 en behoorde tot het ressort van het
postkantoor Bolsward.
WITMARSUM
KNHK 3324
1866-07-01

(geschreven in het stempelboek) Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
De letter W van WITMARSUM is kopstaand in het stempel aangebracht.
Het stempel was in oktober 1877 nog in gebruik.

WITMARSUM / BOLSWARD
RNHK 1500
1929-05-17
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Mededeelingen No 2762S van 11 maart 1931: Met ingang van 16 Maart 1931 wordt het hulppostkantoor
en het telegraaf- en telefoonstation te Witmarsum vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor. Als hoofdkantoor voor den postdienst treedt op het p.t.t.-kantoor te Bolsward.
WITMARSUM (Fr.)
KNHK 3325
1952-06-04

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Witmarsum
Op 30 april 1924 is het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Witmarsum opgeheven en vervangen door
een telegraaf- en telefoonstation.

Telegraaf- en telefoonstation Witmarsum
Met ingang van 1 mei 1924 is te Witmarsum een telegraaf- en telefoonstation gevestigd.
Mededeelingen No 2762S van 11 maart 1931: Met ingang van 16 Maart 1931 wordt het hulppostkantoor
en het telegraaf- en telefoonstation te Witmarsum vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor. Als hoofdkantoor voor den postdienst treedt op het p.t.t.-kantoor te Bolsward.

WITTEM (LB)
Hulppostkantoor Wittem
Met ingang van 1 september 1916 is te Wittem een hulppostkantoor gevestigd.
WITTEM (Lb.)
KNHK 3326
1916-09-02

Mededeelingen No 11455S van 5 oktober 1932: Met ingang van 16 October 1932 wordt het post-,
telegraaf, en telefoonkantoor te Gulpen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk, evenals de hulpkantoren te Epen en Wittem en de stations te Mechelen bij Gulpen en Slenaken,
voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Maastricht.
Op 31 mei 1976 is het hulppostkantoor te Wittem opgeheven.

Zitting houden te Wittem
Mededelingen No 26 van 29 juni 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 8 juni 1976 is het hulppostkantoor zonder bestelling te Wittem opgeheven en wordt in de plaats
daarvan te rekenen van genoemde datum te Wittem zitting gehouden.
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WITTEVEEN (DR)
(Plattelands)postagentschap
Mededeelingen No 4300S van 22 april 1931: Met ingang van 16 Mei 1931 wordt te Witteveen,
behoorende tot den bestelkring van het hulppostkantoor te Westerbork, een postagentschap gevestigd.
WITTEVEEN (Dr.)
KNPL 0339
1931-05-16

ASSEN/WITTEVEEN
RNPL 0037
1949-07-13

Het (plattelands)postagentschap Witteveen werd opgeheven op 30 januari 1952.

WOENSDRECHT (NB)
Hulppostkantoor Woensdrecht
Mededeelingen No 4483s van 29 juni 1916: Met ingang van 16 Juli 1916, wordt te Woensdrecht (N.B.) een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Bergen op Zoom als hoofdkantoor zal
optreden. Het hulppostkantoor te Woensdrecht (N.-B.) zal aan het spoorwegstation aldaar (afstand 25
min.) in verbinding worden gesteld met de treinen A, II en VI Breda-Vlissingen. (Op Zon- en feestdagen
treinen A en II). Bovendien zal genoemd hulppostkantoor, op werkdagen, aan het tramstation te
Hoogerheide (afstand 25 min.) in verbinding worden gebracht met tram n o. 13 Bergen op ZoomOssendrecht.
WOENSDRECHT (N.B.)
KNHK 3327
1916-07-16
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Op 28 februari 1925 is het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Woensdrecht opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Woensdrecht
Mededeelingen No 992S van 4 februari 1925: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Woensdrecht wordt met ingang van 1 Maart 1925 vervangen door een station voor den post-, telegraaf- en
telefoondienst met telegrambestelling. De postbestelling zal van Hoogerheide uit geschieden.
WOENSDRECHT (N.B.)
KNPS 0454
1941-06-14

Op 1 augustus 1970 is het poststation te Woensdrecht opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Woensdrecht
Met ingang van 10 augustus 1970 is te Woensdrecht een plattelandspostagentschap gevestigd.
WOENSDRECHT
KNPL 0340
1970-09-29

Dienstorder No H.14 van 3 januari 1978: Wijziging benaming postinrichting.
De benamingen van de hierna vermelde postinrichting is met ingang van 1 december 1977 gewijzigd:
Bedrijfsvorm
Oude benaming
Nieuwe benaming
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Plattelandspostagentschap

Woensdrecht

Hoogerheide-Dorpsstraat

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Woensdrecht
WOENSDRECHT
KNTF 0000
1915-03-31

WOENSEL (NB)
Hulppostkantoor Woensel
Met ingang van 1 februari 1908 is te Woensel een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Eindhoven.
WOENSEL
KNHK 3328
1908-02-01

WOENSEL / EINDHOVEN
RNHK 1501
1929-05-02

64

Mededeelingen No 2195S van 25 februari 1931: Met ingang van 1 Maart 1931 wordt het hulppost-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Woensel vervangen door het postagentschap, telegraaf-,
telefoonstation zonder telegrambestelling Eindhoven-Trompstraat.

WOERDEN (UT)
Postkantoor Woerden
Te Woerden was in 1811 een postkantoor gevestigd.
Tevens was in 1810 een paardenpoststation ingericht.
In 1807 werd het onderkantoor van Utrecht.
Op 1 mei 1874 werd te Woerden een telegraafkantoor opgericht.

Post- en telegraafkantoor Woerden
Met ingang van 1879 is te Woerden een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het
postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
WOERDEN
KNPK 0499
1882-09-02

WOERDEN
KNPK 0500
1930-01-13

WOERDEN

Bijpostkantoor en stadspostagentschappen

WOERDEN

Frederik Hendriklaan (1)

Mededelingen No 44 van 2 november 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 18 oktober 1971 is het stadspostagentschap Woerden-Frederik Hendriklaan gevestigd, dat voor de
postdienst ressorteert onder het postkantoor Woerden.
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WOERDEN-FREDERIK HENDRIKLAAN
DNPA 1207A
1971-10-18

Mededelingen No 24 van 19 juni 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 5 april 1973 is het stadspostagentschap Woerden-Frederik Hendriklaan opgeheven.

WOERDEN

Frederik Hendriklaan (2)

Mededelingen No 36 van 7 september 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1976 is het stadspostagentschap Woerden-Frederik Hendriklaan gevestigd, dat voor
de postdienst ressorteert onder het postkantoor Woerden.
WOERDEN-FREDERIK HENDRIKLAAN
DNPA 1207B
1976-09-01

WOERDEN

Rijnstraat

Mededelingen No 4 van 25 januari 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 februari 1977 wordt het bijpostkantoor vooruitgeschoven loket Woerden-Rijnstraat gevestigd, dat
voor de postdienst zal ressorteren onder het postkantoor Woerden.
WOERDEN-RIJNSTRAAT
DNBK 0497
1977-02-01
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WOERDEN

Tournoysveld

Met ingang van 8 augustus 1969 is het stadspostagentschap Woerden-Tournoysveld gevestigd.
WOERDEN-TOURNOYSVELD
DNPA 1208
1969-08-08

WOGNUM (NH)
Hulppostkantoor Wognum
Het hulppostkantoor Wognum werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Hoorn.
WOGNUM
KNHK 3329A
1850-09-01

Klein formaat stempel. Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WOGNUM
KNHK 3329B
18??-00-00
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Groot formaat stempel. Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WOGNUM
KNHK 3330
1871-10-31

De afdruk van het stempel van 1908 is abusievelijk aangebracht op de bladzijde van het stempelboek van
het postkantoor Horst.
WOGNUM (N.H.)
KNHK 3331
1919-04-10

WOGNUM / HOORN
RNHK 1502
1929-04-23
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WOLDENDORP (GN)
Bestelhuis Woldendorp
Te Woldendorp was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Delfzijl. Het bestelhuis werd op 14 december 1871 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Woldendorp (1)
Het hulppostkantoor Woldendorp werd opgericht op 15 december 1871. Het hulppostkantoor behoorde
tot het ressort van het postkantoor Delfzijl.
WOLDENDORP
KNHK 3332
1871-12-15

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
WOLDENDORP (Gn.)
KNHK 3333
1927-01-06

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

Post-, telegraaf- en telefoonstation Woldendorp
Mededeelingen No 1762S van 22 februari 1928: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Woldendorp wordt met ingang van 1 Maart 1928 vervangen door een station voor den post-, telegraafen telefoondienst. De postbestelling zal van het te vestigen station uit geschieden.
Het poststation te Woldendorp is op .. opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

69

Hulppostkantoor Woldendorp (2)
Met ingang van .. is te Woldendorp een hulppostkantoor gevestigd.
Op 31 januari 1975 is het hulppostkantoor te Woldendorp opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Woldendorp
Mededeling No 5 van 4 februari 1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 3 februari 1975 is het hulppostkantoor met bestelling te Woldendorp vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Delfzijl.
WOLDENDORP
KNPL 0341
1975-02-14

WOLFEREN (GD)
Bestelhuis Wolferen
Te Wolferen (gemeente Valburg) was vanaf 1 januari 1857 een bestelhuis gevestigd behorende tot
postale gebied van het postkantoor Nijmegen. Na opheffing van het bestelhuis in 1876 werd geen
hulppostkantoor opgericht.

WOLFHEZE c.q. WOLFHEZEN (GD)
Hulppostkantoor Wolfheze
Met ingang van 1 januari 1909 is te Wolfhezen een hulppostkantoor gevestigd.
WOLFHEZEN
KNHK 3334
1909-01-02

WOLFHEZEN (Gld.)
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KNHK 3335
1921-04-29

WOLFHEZEN / ARNHEM
RNHK 1503
1929-03-19

Het hulppostkantoor te Wolfhezen is op 1 september 1929 overgebracht van het ressort van het
postkantoor Arnhem naar het ressort van het postkantoor Oosterbeek.
WOLFHEZEN / OOSTERBEEK
RNHK 1504
1929-08-26

Dienstorder No H.347 van 28 mei 1935: Wijziging kantoornaam Wolfhezen.
1. De kantoornaam Wolfhezen wijkt af van den dorpsnaam, waarvoor als juiste schrijfwijze Wolfheze is
aangenomen.
2. Laatstgenoemde schrijfwijze, welke reeds vrij algemeen gebruikelijk is, zal ook voor den PTT-dienst
worden ingevoerd.
3. Mitsdien zullen de vermeldingen in de dagteekening- en kt-naamstempels van genoemd kt
dienovereenkomstig worden gewijzigd en behoort voortaan in dienstcorrespondentie, alsmede in de
adresseering van bundelstrooken de naam “Wolfheze" te worden gebezigd.
4. De naamsverandering worde voorts, in afwachting van de betrekkelijke aanvullingsbladen of
herdrukken, reeds nu zooveel mogelijk in de bij den PTT-dienst in gebruik zijnde boekwerken
aangebracht. Dit geldt mede voor de lijsten Tf 55 en voor de leidraden voor de verkeersafwikkeling.
WOLFHEZE (Gld)
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KNHK 3336
1945-11-09

WOLFHEZE

Bijpostkantoor

WOLFHEZE

Interneringsdepot

Mededeelingen No 4887s van 3 juli 1918: Met ingang van 1 Juli 1918 is in het interneeringsdepot te
Wolfhezen een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
WOLFHEZEN INTERNEERINGSDEPOT
DNBK 0498
1918-07-01

Mededeelingen No 3473S van 15 april 1919: Het tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor in het
interneeringsdepot te Wolfhezen is opgeheven.
Deze Mededeeling is herhaald in No 5359S van 18 juni 1919.

WOLPHAARTSDIJK (ZL)
Bestelhuis Wolphaartsdyk
Te Wolphaartsdyk was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Goes. Het bestelhuis werd op 31 december 1856 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wolphaartsdyk
Het hulppostkantoor Wolphaartsdyk werd opgericht op 1 januari 1857. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Goes.
WOLPHAARTSDYK
KNHK 3337
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1857-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart. Lettertype met schreven.
WOLPHAARTSDIJK
KNHK 3338
1873-09-08

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WOLPHAARTSDIJK / GOES
RNHK 1505
1929-05-23

Het hulppostkantoor te Wolphaartsdijk is op 28 februari 1933 opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Wolphaartsdijk
Met ingang van 1 maart 1933 is te Wolphaartsdijk een poststation gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Goes.

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Wolphaartsdijk
Met ingang van 1 juli 1923 is het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Wolphaartsdijk opgeheven.
WOLPHAARTSDIJK
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KNTF 0000
1907-10-26

WOLTERSUM (GN)
Hulppostkantoor Woltersum
Met ingang van 1 september 1908 is te Woltersum een hulppostkantoor gevestigd.
WOLTERSUM
KNHK 3339
1908-09-01

Het hulppostkantoor Woltersum is opgeheven op 15 januari 1926 en vervangen door een poststation.

Poststation Woltersum
Met ingang van 16 januari 1926 is te Woltersum een poststation gevestigd.
WOLTERSUM (Gn.)
KNPS 0455
1930-10-22

Het poststation te Woltersum werd opgeheven op 2 november 1964.

WOLVEGA (FR)
Distributiekantoor Wolvega
Te Wolvega was vanaf 1821 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Heerenveen.
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Het distributiekantoor te Wolvega werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wolvega
Het hulppostkantoor Wolvega werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Heerenveen.
WOLVEGA
KNHK 3340
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
WOLVEGA
KNHK 3341
1871-12-27

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart.
Het hulppostkantoor te Wolvega is met ingang van 31 december 1877 opgeheven en vervangen door
een postkantoor.

Postkantoor Wolvega
Met ingang van 1 januari 1878 is te Wolvega een postkantoor gevestigd.
WOLVEGA
KNPK 0501
1900-04-01
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Bijpostkantoor Wolvega
Op 30 juni 1929 is het bijpostkantoor te Wolvega opgeheven en vervangen door een postkantoor.

Postkantoor Wolvega
Mededeelingen No 6698S van 26 juni 1929: De bij wijze van proef gevestigde bijkantoren te Beek
(Lb.), Boskoop, Delden, Gemert, Huizen (N.H.), Oosterbeek, Raalte, Waddinxveen, Warmond,
Wolvega, Wijhe en Zundert worden met ingang van 1 Juli 1929 vervangen door een hoofdkantoor.
In verband hiermede zullen de hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren te Schimmert en te Heeten en
de poststations te Achtmaal en te Wernhoutsbrug met ingang van dien datum ressorteeren resp. onder
het hoofdkantoor te Beek (Lb.), Raalte en Zundert.
De hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren te Oldeholtpa en Scherpenzeel-Munnekeburen worden
met ingang van voornoemden datum voor den postdienst van het ressort van het kantoor Heerenveen
overgebracht naar dat van het hoofdkantoor te Wolvega.
WOLVEGA
KNPK 0502
1930-04-24

WOMMELS (FR)
Bestelhuis Wommels
Te Wommels was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Bolsward.
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Het bestelhuis werd op 31 december 1854 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wommels
Het hulppostkantoor Wommels werd opgericht op 1 januari 1855. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Bolsward.
WOMMELS
KNHK 3342
1855-01-01

Stempelafdrukken op postzegels in rood en zwart. Lettertype met schreven.
WOMMELS
KNHK 3343A
1873-08-15

WOMMELS
KNHK 3343B
1897-01-23
Stempelafdrukken op postzegels in violet en zwart.

WOMMELS
KNHK 3343C
1902-02-14

WOMMELS (Fr.)
KNHK 3344
1918-01-30
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WOMMELS/ BOLSWARD
RNHK 1506
1929-05-17

Het hulppostkantoor te Wommels is met ingang van 1 september 1938 overgebracht van het ressort
van het postkantoor Bolsward naar het ressort van het postkantoor Sneek.
WOMMELS / SNEEK
RNHK 1507
1938-09-01

WOMMELS (Fr.)
KNHK 3345
1952-09-15

Mededelingen No 4 van 29 januari 1974: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 februari 1974 wordt het hulppostkantoor met bestelling te Wommels overgebracht van het ressort
van het postkantoor Sneek naar het ressort van het postkantoor Bolsward.
WOMMELS
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KNHK 3346
1974-02-06

WONS (FR)
Poststation Wons
Mededeelingen No 8473S van 7 augustus 1929: Met ingang van 16 Augustus 1929 wordt te Wons
een poststation gevestigd. De postbestelling ter plaatse blijft van Schraard uit geschieden.
WONS
KNPS 0456
1954-08-05

Het poststation te Wons werd opgeheven op 31 mei 1968.

WOOLD c.q. HET WOOLD (GD)
Hulppostkantoor Woold
Mededeelingen No 6716s van 4 oktober 1916: Met ingang van 16 October 1916 worden
hulppostkantoren gevestigd te Kotten (Gld.), Miste (Gld.), het Woold (Gld.) en Meddeho (Gld.), waarvoor
het postkantoor te Winterswijk als hoofdkantoor zal optreden.
HET WOOLD (Gld.)
KNHK 3347
1916-10-16

Op 15 maart 1929 is het hulppostkantoor te Woold opgeheven en vervangen door een poststation.
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Poststation Woold
Mededeelingen No 2565S van 13 maart 1929: De hulppostkantoren te Kotten en het Woold zijn vanaf
16 Maart en het hulppostkantoor te Miste wordt met ingang van 1 November a.s. vervangen door
stations voor den postdienst. Voor alle drie plaatsen zal de postbestelling van Winterswijk uit
geschieden.
Met ingang van 1 september 1962 is de benaming van het poststation “Het Woold” gewijzigd in
“Woold”.
Woold
KNPS 0457
1962-08-14

Mededelingen No 41 van 12 oktober 1976: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 november 1976 wordt het poststation Woold opgeheven.

WORDT-RHEDEN c.q. WORTH-RHEDEN (GD)
Bestelhuis Wortrheden
Te Wortrheden was vanaf 1 januari 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van
het postkantoor Velp (Gelderland).

Het bestelhuis werd op 15 juli 1874 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wordt-Rheden (1)
Het hulppostkantoor Wordt-Rheden werd opgericht op 16 juli 1874. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Velp (Gelderland).
WORDT-RHEDEN
KNHK 3348
1874-07-16

Stempelafdrukken op postzegels in blauw en zwart.
De benaming werd op 1 januari 1883 gewijzigd in WORTREEDE, maar met deze benaming is geen
stempel aangemaakt.
Het hulppostkantoor te Wordt-Rheden werd opgeheven in 1887.

Hulppostkantoor Worth-Rheden (2)
WORTH RHEDEN
KNHK 3349
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19..

Op 16 augustus 1925 is het hulppostkantoor te Worth-Rheden opgeheven en vervangen door een
poststation.

Poststation Worth-Rheden
Mededeelingen No 7678S van 22 juli 1925: Het hulppostkantoor te Worth-Rheden wordt met ingang
van 17 Augustus 1925 vervangen door een station voor den postdienst. De postbestelling zal van Velp
uit geschieden.
WORTH RHEDEN

WORKUM (FR)
Distributiekantoor Workum
Te Workum was vanaf 1830 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Bolsward.

De naam van het distributiekantoor werd op de poststukken geschreven (voorbeeld uit 1841).
Het distributiekantoor te Workum werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Workum (1)
Het hulppostkantoor te Workum werd opgericht op 1 september 1850 en behoorde tot het ressort van
het postkantoor Bolsward.
WORKUM
KNHK 3350
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw, rood en zwart. Lettertype met schreven.
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Hulppost- en telegraafkantoor Workum
Op 15 januari 1870 werd het hulppostkantoor te Workum omgezet in een hulppost- en telegraafkantoor.

Het hulppost- en telegraafkantoor te Workum werd op 31 december 1872 opgeheven en vervangen
door een post- en telegraafkantoor.

Post- en telegraafkantoor Workum
Met ingang van 1 januari 1873 is te Workum een post- en telegraafkantoor gevestigd.
WORKUM
KNPK 0503
1901-02-26

WORKUM
KNPK 0504
1916-07-29

Op 30 september 1964 is het hoofdpostkantoor te Workum opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Workum (2)
Met ingang van 1 oktober 1964 is te Workum een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Sneek.
Workum / Sneek
RNHK 1508
1964-09-22
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Mededelingen No 1 van 7 januari 1975: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 februari 1975 wordt het hulppostkantoor met bestelling te Workum, overgebracht van het ressort
van het postkantoor Sneek naar het ressort van het postkantoor Bolsward.
WORKUM
KNHK 3351
1975-01-27

WORMER (NH)
Hulppostkantoor Wormer
Met ingang van 1 augustus 1897 werd het hulppostkantoor Wormer opgericht. Het hulppostkantoor
behoorde tot het ressort van het postkantoor Wormerveer.
WORMER
KNHK 3352
1897-08-01

WORMER / WORMERVEER
RNHK 1509
1929-04-23
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WORMERVEER (NH)
Distributiekantoor Wormerveer
Te Wormerveer was vanaf 1848 een distributiekantoor gevestigd.

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

Postkantoor Wormerveer
Met ingang van 1 september 1850 is te Wormerveer een postkantoor gevestigd.
Het telegraafkantoor te Wormerveer werd op 1 oktober 1856 opgericht.

Post- en telegraafkantoor Wormerveer
Met ingang van 1889 is te Wormerveer een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het
postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
WORMERVEER
KNPK 0505
1892-09-29
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WORMERVEER
KNPK 0506
1929-01-14

WORMERVEER

Stadspostagentschappen

WORMERVEER

Carry van Bruggenstraat

Ten behoeve van het postagentschap Wormerveer-Cor Bruynweg werden abusievelijk stempels besteld
met de benaming Wormerveer-Carry van Bruggenstraat. Deze stempels werden vernietigd.
WORMERVEER-CARRY VAN BRUGGENSTR.

Het stempel werd niet in gebruik genomen.

WORMERVEER

Cor Bruijnweg

Met ingang van 3 maart 1969 is het stadspostagentschap Wormerveer-Cor Bruijnweg gevestigd.
WORMERVEER-COR BRUYNWEG
DNPA 1209
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1969-03-03

WORMERVEER-COR BRUIJNWEG
DNPA 1210
1973-06-26

Mededelingen No 44 van 6 november 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Te rekenen van 26 september 1973 is het stadspostagentschap Wormerveer-Cor Bruijnweg tijdelijk
gesloten.
Mededelingen No 49 van 11 december 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Met ingang van 2 januari 1974 wordt het stadspostagentschap Wormerveer-Cor Bruijnweg weder
opengesteld.

WORTH RHEDEN zie WORDT-RHEDEN
WOUBRUGGE (ZH)
Distributiekantoor Woubrugge
Het distributiekantoor te Woubrugge werd in 1811 gevestigd en behoorde tot het postale gebied van
Alphen (aan den Rijn). Het distributiekantoor werd in 1848 opgeheven.

Bestelhuis Woubrugge
Te Woubrugge was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het
postkantoor Alphen (aan den Rijn). Het bestelhuis werd op 30 juni 1861 opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Woubrugge
Het hulppostkantoor Woubrugge werd opgericht op 1 juli 1861. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Alphen (aan den Rijn).
WOUBRUGGE
KNHK 3353
1861-07-01
X
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Stempelafdrukken op postzegels in blauwgroen en zwart.
WOUBRUGGE
KNHK 3354
1873-10-18

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
Op 30 november 1928 is het Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Woubrugge opgeheven en
vervangen door een post-, telegraaf- en telefoonstation.

Post-, telegraaf- en telefoonstation Woubrugge
Mededeelingen No 11079S van 21 november 1928: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Woubrugge wordt met ingang van 1 December 1928 vervangen door een post-, telegraaf- en
telefoonstation.
WOUBRUGGE (Z.H.)
KNPS 0458
1941-06-10

Het poststation te Woubrugge is op 15 juli 1943 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Woubrugge (2)
Met ingang van 16 juli 1943 is te Woubrugge een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het ressort
van het postkantoor Alphen aan den Rijn.
WOUBRUGGE / ALPHEN A/D RIJN
RNHK 1510A
1943-07-07

WOUBRUGGE / ALPHEN A/D RIJN
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RNHK 1510B
1954-04-23

WOUDENBERG (UT)
Hulppostkantoor Woudenberg
Het hulppostkantoor Woudenberg werd opgericht op 1 augustus 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot
het ressort van het postkantoor Amersfoort.
WOUDENBERG
KNHK 3355
1851-08-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
WOUDENBERG
KNHK 3356
1881-01-01

WOUDENBERG / ZEIST
RNHK 1511A
1929-05-22

WOUDENBERG / ZEIST
RNHK 1511B
1935-07-13
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Het hulppostkantoor te Woudenberg is met ingang van 16 augustus 1938 overgebracht van het ressort
van het postkantoor Zeist naar het ressort van het postkantoor Doorn.
WOUDENBERG / DOORN
RNHK 1512
1938-08-16

WOUDENBERG (Ut.)
KNHK 3357
1941-05-20

Het hulppostkantoor te Woudenberg is met ingang van 1 april 1942 overgebracht van het ressort van
het postkantoor Doorn naar het ressort van het postkantoor Zeist.
WOUDENBERG / ZEIST
RNHK 1511C
1942-03-31

Mededelingen No 45 van 13 november 1973: Kantoren, Vestiging enz.
Op 22 oktober 1973 is het hulppostkantoor met bestelling te Woudenberg overgebracht van het ressort
van het postkantoor Zeist naar het ressort van het postkantoor Veenendaal.
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WOUDENBERG
KNHK 3358
1973-11-01

Hulptelegraaf- en telefoonkantoor Woudenberg
Met ingang van 1 juni 1924 is het hulptelegraaf- en telefoonkantoor te Woudenberg opgeheven.

WOUDRICHEM (NB)
Postkantoor Woudrichem
Te Woudrichem was reeds vóór 1752 een postkantoor gevestigd.
Het kantoor te Woudrichem werd onderkantoor van Gorinchem in 1806.
Het telegraafkantoor te Woudrichem werd op 9 november 1870 opgericht.

Post- en telegraafkantoor Woudrichem
Met ingang van 1879 is te Woudrichem een post- en telegraafkantoor gevestigd door vereniging van het
postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
WOUDRICHEM
KNPK 0507
1881-03-26

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

Hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor Woudrichem
Mededeelingen No 12833S van 2 november 1932: Met ingang van 1 November 1932 werd het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Woudrichem vervangen door een hulppostkantoor voor de drie
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diensten, hetwelk, evenals de hulpkantoren te Almkerk en Andel (N B) en het station te Rijswijk (N B)
voor den postdienst zal ressorteeren onder het hoofdkantoor te Gorinchem.
WOUDRICHEM / GORINCHEM
RNHK 1513
1932-12-09

WOUDSEND (FR)
Hulppostkantoor Woudsend
Het hulppostkantoor Woudsend werd opgericht op 1 maart 1851. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Sneek.
WOUDSEND
KNHK 3359
1851-03-01

Stempelafdrukken op postzegels in blauw, rood en zwart. Lettertype met schreven.
WOUDSEND
KNHK 3360
1876-10-11

Stempelafdrukken op postzegels in blauw, violet en zwart.
WOUDSEND / SNEEK
RNHK 1514
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1929-05-17

WOUDSEND (Fr.)
KNHK 3361
1943-03-26

Op 31 mei 1972 is het hulppostkantoor te Woudsend opgeheven en vervangen door een
plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Woudsend
Met ingang van 1 juni 1972 is te Woudsend een plattelandspostagentschap gevestigd.
WOUDSEND
KNPL 0342
1972-06-01

Mededelingen No 1 van 7 januari 1975: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 februari 1975 wordt het plattelandspostagentschap te Woudsend overgebracht van het ressort van
het postkantoor Sneek naar het ressort van het postkantoor Joure.

WOUW (NB)
Distributiekantoor Wouw
Te Wouw was vanaf 1838 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het
postkantoor Bergen op Zoom.
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Het distributiekantoor te Wouw werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor Wouw
Het hulppostkantoor Wouw werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor behoorde tot het
ressort van het postkantoor Bergen op Zoom.
WOUW
KNHK 3362
1850-09-01
X
Stempelafdrukken op postzegels in groen. Lettertype met schreven.
WOUW
KNHK 3363
1872-08-05

Stempelafdrukken op postzegels in zwart.
WOUW (N.B.)
KNHK 3364
1919-10-06

WOUW / BERGEN OP ZOOM
RNHK1515
1929-05-23

93

WOUW / BERGEN OP ZOOM
RNHK 1516
1967-06-05

Mededelingen No 22 van 31 mei 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 23 mei 1977 zijn het hulppostkantoor met bestelling Wouw, het hulppostkantoor zonder bestelling
Heerle (Nb), het poststation Moerstraten en het plattelandspostagentschap Wouwse Plantage
overgebracht van het ressort van het postkantoor Bergen op Zoom naar het ressort van het postkantoor
Roosendaal.
WOUW
KNHK 3365
1977-05-31

Dit stempel duidt op een telegraafkantoor in Wouw.

WOUWSE PLANTAGE c.q. WOUWSCHE PLANTAGE (NB)
Dienstorder No H.146 van 12 maart 1959: Wijziging kantoornaam.
De naam van het post-, telegraaf- en telefoonstation, het telefoonnet en de telefooncentrale Pindorp is
gewijzigd in Wouwsche Plantage.
De wijziging van de benaming Pindorp in Wouwsche Plantage is ingegaan op 1 mei 1959.
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Dienstorder No H.121 van 20 februari 1969: Wijziging benaming Wouwsche Plantage in Wouwse
Plantage.
De benaming Wouwsche Plantage is te rekenen van 27 januari 1969 gewijzigd in Wouwse Plantage.
WOUWSE PLANTAGE
KNPS 0459
1968-10-02

Met ingang van 31 augustus 1971 is het poststation te Wouwse Plantage opgeheven en vervangen door
een plattelandspostagentschap.

Plattelandspostagentschap Wouwse Plantage
Mededelingen No 38 van 21 september 1971: Kantoren, Vestiging enz.
Op 1 september 1971 is het poststation te Wouwse Plantage vervangen door een
plattelandspostagentschap, dat voor de postdienst ressorteert onder het postkantoor Bergen op Zoom.
Mededelingen No 22 van 31 mei 1977: Kantoren, Vestiging enz.
Op 23 mei 1977 zijn het hulppostkantoor met bestelling Wouw, het hulppostkantoor zonder bestelling
Heerle (Nb), het poststation Moerstraten en het plattelandspostagentschap Wouwse Plantage
overgebracht van het ressort van het postkantoor Bergen op Zoom naar het ressort van het postkantoor
Roosendaal.

YERSEKE c.q. IJERSEKE en IERSEKE (ZL)
Bestelhuis Yerseke
Te Yerseke was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor
Goes. Na opheffing van het bestelhuis in 1853 werd geen hulppostkantoor opgericht. Zie tevens
Yersekendam.

Hulppostkantoor IJerseke
Voorheen hulppostkantoor Yersekendam (zie aldaar).
IJERSEKE
KNHK 3366
1875-07-15
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Stempelafdrukken op postzegels in blauwgroen en zwart.
Vanaf 1 april 1881 werd de benaming van het hulppostkantoor IJersekendam formeel gewijzigd in
IJerseke.
Het telegraafkantoor te IJerseke werd opgericht op 18 september 1877.
De benaming IERSEKE werd vanaf 1 januari 1881 voorgeschreven.
Het hulppostkantoor te Ierseke werd op 31 oktober 1887 opgeheven en vervangen door een
postkantoor.
Postkantoor Ierseke
Met ingang van 1 november 1887 is te Ierseke een postkantoor gevestigd.
IERSEKE
KNPK 0508
1887-11-01

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

IERSEKE

De benaming IJERSEKE werd vanaf augustus 1903 voorgeschreven.
IJERSEKE
KNPK 0509
1930-10-09

Op 30 november 1964 is het postkantoor te IJerseke opgeheven en vervangen door een
hulppostkantoor.

Hulppostkantoor IJerseke (2)
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Met ingang van 1 december 1964 is te IJerseke een hulppostkantoor gevestigd behorende tot het
ressort van het postkantoor Goes.
YERSEKE / GOES
DNHK 1517
1964-10-27

YERSEKENDAM (ZL)
Distributiekantoor Yersekendam
Te Yersekendam was vanaf 1811 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied
van het postkantoor Goes. Het distributiekantoor te Yersekendam werd op 31 augustus 1850
opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor.
Hulppostkantoor Yersekendam
Het hulppostkantoor Yersekendam werd opgericht op 1 september 1850. Het hulppostkantoor
behoorde tot het ressort van het postkantoor Goes.
YERSEKENDAM
KNHK 3367
1850-09-01

Stempelafdrukken op postzegels in zwart. Lettertype met schreven.
Het telegraafkantoor te IJersekendam werd op 18 september 1877 opgericht.
Vanaf 1 april 1881 werd de benaming van het hulppostkantoor IJersekendam gewijzigd in IJerseke (zie
aldaar).
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