
30 jaar “Het Postmerk” 

9. 1989 - 1993 
 
In deze periode vierde Het Postmerk haar 25 jarig bestaan. Dit jubileum werd uitbundig 
gevierd met een tentoonstelling en ruilbeurs. Tevens was er een feest voor de leden. 
 
Ter gelegenheid van dit jubileum hebben de heren A.P. de Goede en M.H. van Dort een 
boek geschreven over de geschiedenis van de posterijen in De Bilt en Bilthoven. De titel van 
dit boek is “Postkantoor in een Biltsche Herberg”. Het boek behoort inmddels tot een 
collectors items van de filatelisten.  

 
Uitnodiging voor het 25-jarig jubileum 
 

 
In de postkoets naar het H.F. Witte Dorpshuis voor het 25-jarig jubileum van Het 
Postmerk - 1993. 
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De heren A.P de Goede en M.H. van Dort hebben samen het boek “Postkantoor in een 
Biltse Herbergh” geschreven in 1983, ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum. 
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Het boek was ook te koop in de boekhandel – 1993 
 

 
Dag van de Postzegel 
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Het Postmerk krijgt een eigen boom gepland door de jeugd- 1993. 
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10. Communicatie 
 

10.1 Het maandblad 
 
Sinds jaar en dag worden de leden van “Het Postmerk” middels een convocatie die in het 
verenigingsblad is opgenomen, uitgenodigd voor de ledenbijeenkomst. In dit blaadje staan 
de agendapunten van de bijeenkomst en wetenswaardigheden van de vereniging. Tevens 
staan de kavels van de maandelijkse veiling in het blad vermeld.  
 
De jeugd heeft een apart gedeelte in het blad waarin de jeugdbijeenkomst wordt 
meegedeeld. In dit gedeelte staan ook filatelistische vragen waarmee ze punten voor de 
puntenladder kunnen verdienen. Op de puntenladder worden de punten vermeld die de 
kinderen hebben verkregen, waarmee ze uiteindeijk weer aan leuk filatelistisch materiaal 
kunnen komen. 
 
In het voorjaar van 1998 is er begonnen met een verandering van de convocatie. Het blad 
heet voortaan ook “maandblad”. De omslag van het blad heeft een paar kleine 
veranderingen ondergaan. En de inhoud is uitgebreider geworden. Naast het  maandelijkse 
voorwoord van de voorzitter is er meer aandacht voor filatelistische aangelegenheden. Niet 
alleen de inhoud, ook de stijl is veranderd.  
 

 
Omslag convocatie Het Postmerk ´70 jaren 
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Het blad dient als spreekbuis van de vereniging en kan ook door leden gebruik worden bij 
het doorgeven van filatelistische activiteiten. Op deze manier kan het een blad voor de leden 
worden, maar ook door de leden. 
 

10.2 Publiciteit 
 
Het bestuur van de vereniging heeft door de jaren heen op verschillende manieren 
geprobeerd “Het Postmerk” in de publiciteit te brengen. Dit is met name gebeurd in de 
verschillende plaatselijke en regionale bladen, zoals De Biltse & Bilthovense Courant, De 
Nieuwsbode, Het Utrechts Nieuwsblad en de Groene Krant. Naast de aankondiging van de 
ledenbijeenkomsten op de tweede donderdag in de maand, zijn er ook verschillende 
interviews afgegeven. 
 
 

10.3 Adressen 
 
Het versturen van de convocatie of wel het maandblad bracht veel werk met zich mee; 
vouwen, nieten, adressen plakken en verzenden. Een lid van ons gaf voor dit jubileumboek 
aan dat de verzendcommissie het in ieder geval beter doet dan op de volgende 
afbeeldingen. 
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Interview met Janine Veldhoven over de jeugdafdeling - 17 september 1998 
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