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IDAARD (FR) 
 

Bestelhuis Idaard 
 

Te Idaard (gemeente Idaarderadeel) was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale 
gebied van het postkantoor Heerenveen. Na opheffing van het bestelhuis in 1872 werd geen hulppost-
kantoor opgericht. 
 

IJSBRECHTUM (FR) 
 

Bestelhuis Ysbrechtum 
 

Te Ysbrechtum (gemeente Wijmbritseradeel) was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot 
postale gebied van het postkantoor Sneek. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening 
voor Folsgaren, Tjalhuizen en Tirns. Na opheffing van het bestelhuis in 1868 werd geen hulppostkantoor 
opgericht. 
 

IJSSELMUIDEN (OV) 
 

Bestelhuis Ysselmuiden 
 

Te Ysselmuiden was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied 
van het postkantoor Kampen. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Graf-
horst (vervallen in 1857, zie aldaar). Na opheffing van het bestelhuis in 1870 werd geen hulppostkantoor 
opgericht. 
 

IJSSELSTEIN (UT) 
 

Distributiekantoor Ysselstein 
 

Te Ysselstein was vanaf 1834 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Utrecht. 
 

 
 

De afdruk is aangebracht in augustus 1844. 
 

 
 

Het distributiekantoor te Ysselstein werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een 
hulppostkantoor. Het stempel van het distributiekantoor bleef in gebruik door het hulppostkantoor. De 
derde afdruk is geplaatst op maandag 2 september 1850. 
 

  



2 
 

IJZENDIJKE (ZL) 
 

Distributiekantoor Yzendyke 
 

Te Yzendyke was vanaf 1814 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van 
het postkantoor Oostburg. 
 

 
 

Het distributiekantoor te IJzendijke werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

IJZENDOORN (GD) 
 

Bestelhuis IJzendoorn 
 

Te IJzendoorn was vanaf 1854 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het post-
kantoor Tiel. Het bestelhuis werd op 15 mei 1875 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

ILPENDAM (NH) 
 

Bestelhuis Ilpendam 
 

Te Ilpendam was vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkan-
toor Purmerend. Het bestelhuis werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 

INGEN (GD) 
 

Bestelhuis Ingen 
 

Te Ingen was vanaf 1 augustus 1851 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Wageningen. Het bestelhuis werd op 30 april 1870 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

IRNSUM (FR) 
 

Distributiekantoor Irnsum 
 

Te Irnsum was vanaf 1841 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Leeuwarden.  
 

  
 

Het distributiekantoor te Irnsum werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
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JOURE (FR) 
 

Distributiekantoor De Joure 
 

Te De Joure was vanaf 1830 een distributiekantoor gevestigd behorende tot het postale gebied van het 
postkantoor Heerenveen.  
 

 
 

Het distributiekantoor te De Joure werd op 31 augustus 1850 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

JUBBEGA (FR) 
 

Bestelhuis Jubbega-Schurega 
 

Te Jubbega-Schurega was vanaf 1867 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het 
postkantoor Heerenveen. Het bestelhuis werd op 31 juli 1870 opgeheven en vervangen door een hulp-
postkantoor. 
 

JUTRIJP (FR) 
 

Bestelhuis Jutryp 
 

Te Jutryp was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd behorende tot postale gebied van het postkantoor 
Sneek. Het bestelhuis verzorgde tevens de postale dienstverlening voor Hommerts. Het bestelhuis werd 
op 30 april 1869 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. 
 
 
 


