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In de afgelopen vijf jaar is veel gebeurd bij Het Postmerk, zo hebben we in 1993 ons 25-jarig 
jubileum mogen vieren met de Dag van de Postzegel. Hier zijn zeker drie jaar aan 
voorbereiding aan vooraf gegaan. Het was dan ook een groots evenement . 
Op zaterdag 9 oktober 1993 werd de burgemeester van De Bilt de heer A. Tchernoff met een 
oude postkoets afgehaald en vooraf gegaan door een hoornblazer naar het Witte Centrum 
gereden. 
Er was een grote jubileumtentoonstelling, een ruilbeurs en er werd het boek gepresenteerd 
“Postkantoor in een Bitsche Herbergh”, geschreven door onze leden de heren A.P. de 
Goede en M. van Dort.  Het geheel werd besloten met een feestavond. Tijdens deze avond 
werd de voorzitter J.P. Veldhoven benoemd tot erelid. In die jaren probeerden we veel aan 
de weg te timmeren door leden te werven, dit ging vaak d.m.v. interviews in de plaatselijke- 
en regionale couranten. 
 
Ook veranderde het bestuur de heren De Rooy, Buis, Bart, Dikkers en mevrouw Hop 
verlieten het bestuur. Ook besloot na vele jaren Pieter Veldhoven het bestuur te verlaten, n.l. 
op 9 april 1998. Na ruim 22 jaar actief te zijn geweest, wilde hij de verenigingsavond eens 
vanuit de zaal gaan meemaken. Maar hij besloot zijn loopbaan bij Het Postmerk niet 
ongemerkt,  hij kreeg n.l. op zijn afscheidsreceptie de Gouden Bondsspeld uitgereikt door de 
heer P. van de Loo en een Koninklijke Onderscheiding. Deze werd door de burgemeester 
van De Bilt, de heer A. Tchernoff opgespeld.  Het 30-jarig bestaan werd gevierd met een 
grote jubileumveiling- en ruilbeurs en een feestavond. Als herinnering aan dit jubileum dan 
dit boekwerk. 

(met dank aan Mw. A.M. van der Mark) 

 

Pieter Veldhoven met zijn koninklijke Onderscheiding opgespeld door door Burgermeester A. 
Tchernoff  
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