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Van de voorzitter 

Het lijkt erop dat we weer gewoon kunnen genieten van 

gewoon weer met gewone temperaturen in een gewone 

mooie omgeving. De start met de vereniging is weer gemaakt 

en de eerste bijeenkomsten liggen weer achter ons. Wel 

maken we ons enige zorgen over een mogelijke uitbreiding 

van het Corona-virus, met alle mogelijke gevolgen van dien. 

Dat zal gewoon afwachten moeten worden, want het lukt nog 

niemand om een sluitende uitspraak te geven over de 

toekomst, Niet alleen hierover maar over alle gebeurtenissen, 

goed of slecht, in de huidige chaos op onze aardbol. Maar 

omgaan met postzegels is en blijft rustgevend en kun je lang 

blijven doen en levert veel genot op. Dat merk ik elke keer, je 

komt tot rust en kunt weer verder. Ik ga er vanuit dat we 

elkaar weer geregeld zullen treffen in Maastricht. Tot ziens in 

het Trefcentrum of elders. 

Bernard Witter. 

 

Van het bestuur 

Binnenkort zal de bibliotheek van de vereniging weer een 

plaats krijgen in “ons lokaal”. Er is een nieuwe kast gekomen 

en deze zal weer worden ingeruimd, zodat de leden weer 

gebruik kunnen maken van de aanwezige literatuur. 

Er is nu wat onrust en onduidelijkheid over de 

samenwerking/samengaan van de KNBF en SvF. Maar wij 

rekenen op een positieve uitkomst om de filatelie in 

Nederland levend te houden en allemaal te kunnen blijven 

genieten van onze prachtige hobby. Wij houden u zo goed 

mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. 

De leden kunnen zich nog aanmelden voor de filatelistische 

wandeling verzorgt door Paul Houx en een afsluiting in de 

brouwerij door John Huijts. Datum is nog niet bekend, eerst 

deelnemers en dan zal een datum worden geprikt. 

De portokosten voor het verzenden van Mosaphil, 

veilinglijsten van de vereniging en de veilinglijsten van de 



vereniging Heerlen e.o. vormen langzamerhand een forse 

aanslag op het verenigingsbudget. Verzending per e-mail is 

eenvoudiger en stukken goedkoper. Het afdrukken, 

verpakken, adresseren en verzenden worden steeds duurder. 

U kunt uw vereniging hierin helpen door uw e-mail te 

gebruiken voor de verzending en niet ook nog een gedrukt 

exemplaar verlangen. Heeft u geen e-mail, dan krijgt u 

uiteraard wel de benodigde informatie (Mosaphil) per post. 

Mocht er geen gebruik worden gemaakt van de bijgevoegde 

lijsten, laat het even weten zodat we niet onnodig alles 

versturen en het enige doel van de berichten het ronde 

archief dan wel de oudpapierdoos gaat worden. Hiermee 

goed omgaan scheelt enorm is de kosten voor uw vereniging 

en dus ons allemaal. 

Tot ziens op de bijeenkomsten. 

 

Van de redacteur 

We kunnen er bijna niet omheen om aandacht te schenken 

aan het overlijden van Queen Elizabeth II. Vandaar een met 

postzegels gelardeerde herdenking.  

Verder nog enkele belangrijke mededelingen. 

Maarten Smeets 

 

 

 

Een fusie: KNBF – SVF      (V. Coenen) 

Op 1 oktober als de AV van de KNBF plaatsvindt, zal daar 

instemming voor voortgang van het fusieproces verkregen 

moeten worden, waarna het definitieve tijdpad richting de 

fusie kan worden vastgesteld. In verband met het Koninklijk 

predicaat zal de fusievereniging in ieder geval doorgaan 

onder de naam KNBF.Wat zijn de voordelen? 

Eén centrale ledenadministratie 

De centrale ledenadministratie die SvF nu heeft zal ook 

worden gebruikt voor de leden van de KNBF. De centrale 



ledenadministratie zal met de onderhavige regels worden 

ingezet om in het laatste kwartaal van ieder jaar een rekening 

te versturen naar de leden (=verenigingen), waarop de 

gecombineerde contributie en de afdracht voor het 

Maandblad worden vermeld. Dubbelingen met betrekking tot 

het Maandblad worden uit de administratie gehaald, opdat 

ieder individueel lid slechts eenmaal een abonnement betaalt 

voor het Maandblad Filatelie. Dit betekent een belangrijke 

vermindering van de verantwoordelijke taak van alle 

penningmeesters in het land. Het tijdig doorgeven van alle 

mutaties is dan nog het meeste werk voor hen. De AVG 

regels zullen uiteraard, net als momenteel binnen SvF, strikt 

worden gehanteerd! Een groot voordeel voor uw vereniging, 

waarbij u mutaties inzake lidmaatschap, overlijden, etc. 

centraal hoeft door te geven aan de ledenadministratie. 

Eén contributiebijdrage voor de KNBF en alle producten en 

diensten. Er wordt voor gekozen om één gecombineerde 

contributie te hanteren voor alle leden-verenigingen en één 

bijdrage voor de bijzondere leden. Voor dat bedrag kunnen 

de individuele leden van de betreffende verenigingen gebruik 

maken van alle producten en diensten die door de fusie-

organisatie worden aangeboden. 

Eén centrale voorziening van het Maandblad Filatelie 

Een groot aantal verenigingen heeft voor hun leden een 

contract afgesloten voor een collectief abonnement op het 

Maandblad Filatelie. Ook hier worden verenigingen 

ontzorgd, doordat alle mutaties maandelijks vanuit het 

centrale ledenbestand worden doorgespeeld naar het 

Maandblad Filatelie. 

Eén contributiebijdrage, die lager ligt dan de afzonderlijke 

contributies zal de contributie voor de fusievereniging KNBF 

beduidend lager kunnen uitvallen. 

Een sterkere organisatie die uw belangen vertegenwoordigt 

in binnen- en buitenland en werkelijk waarde toevoegt met 

alles wat de filatelist nodig heeft. 



Tot slot zullen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement 

van beide organisaties in elkaar verweven worden tot een 

nieuw en eigentijds document, waarbij AVG en WBTR en 

verdere regelgeving worden en waarbij AVG en WBTR en 

verdere regelgeving worden verwerkt op juridisch 

correcte wijze. 

Wij zien uit naar een levendige discussie tijdens de AV op 1 

oktober en hopen daar uw instemming te verkrijgen voor het 

tweede en laatste deel op weg naar een volledige fusie! 

Volledige uitgebreide brief vindt je op: 

https://postzegelclub-fakteurke.jouwweb.nl/wanneer-actueel 

 

 

Queen Elizabeth II and The State Funeral 

19 september 2022, - Randy Koo, 

Postzegelblog 

Historisch afscheid met emotie, pracht en 

praal. De staatsbegrafenis van Queen 

Elizabeth II zal de grootste begrafenis zijn 

van een staatshoofd, die we ooit zullen zien. 

Veel wereldleiders uit diverse monarchieën 

en presidenten. Geschat wordt dat meer dan 45 miljoen 

Britten de ceremonie zullen volgen live of op televisie. 

Wereldwijd wordt geschat dat minimaal 4 miljard mensen 

voor de buis zitten. In deze blog wordt elke dag en elk uur 

van haar staatsbegrafenis gevolgd. 

Overlijden en reis van Schotland naar London 

Op 8 september 2022 berichtte Speaker Lindsay Hoyle in het 

Lagerhuis dat Elizabeths gezondheidstoestand zeer zorgelijk 

was geworden. Inmiddels was er een team van artsen 

aanwezig op Balmoral Castle, waar de koningin nog steeds 

verbleef. Ook reisden verschillende familieleden van de 

koningin af naar het verblijf. Diezelfde dag overleed zij in het 

bijzijn van sommige familieleden. Haar overlijden werd 

https://www.postzegelblog.nl/2022/09/19/queen-elizabeth-ii-and-the-funeral/
https://www.postzegelblog.nl/author/randy-koo/


omstreeks 18.30 uur (plaatselijke tijd) bekendgemaakt vanuit 

Buckingham Palace. 

Na haar overlijden op 

Balmoral Castle trad 

het protocol 

Operation Unicorn in 

werking met de gang 

van zaken als 

Elizabeth in 

Schotland zou komen 

te overlijden. 

Engeland (2019): Uit 

de serie ‘Queen 

Victoria Bicentenary’. 

Operation London Bridge zou worden gebruikt als ze in 

Engeland zou zijn komen te overlijden. Er werd een periode 

van nationale rouw tot zeven dagen na haar begrafenis 

afgekondigd. Wedstrijden in het voetbal, cricket en het 

wielrennen werden tot nader order afgelast. 

 

Elizabeth werd opgebaard in de balzaal van Balmoral Castle. 

Op 11 september werd haar stoffelijk overschot over land via 

Aberdeen, Dundee en Perth in een meer dan zes uur durende 

rit van 280 kilometer overgebracht naar haar officiële Schotse 

residentie 

Holyroodhouse in 

Edinburgh. Van 

hieruit werd de 

overleden koningin op 

12 september 

vergezeld door haar 

kinderen in processie 

over de Royal Mile 

overgebracht naar St Giles Cathedral, waar een 

herdenkingsdienst plaatsvond. Daarna werden 



belangstellenden 24 uur in de gelegenheid gesteld afscheid 

van de koningin te nemen. 

Op 13 september reist The Queen’s Coffin vanuit Schotland 

per RAF-vliegtuig vanaf Edinburgh Airport en komt later die 

avond aan op RAF Northolt. The Coffin wordt op de reis 

vergezeld door haar dochter prinses Anne, The Princess 

Royal. Vanaf Londen wordt de kist overgebracht naar 

Buckingham Palace in de Bow Room. 

Engeland 

(2014): 

Buckingham 

Palace. 

 

 

 

Engeland (2011): 

The Crown Jewels. 

 

 

 

Op 14 sept zal de kist, in een processie in het bijzijn van 

Charles III en andere koninklijke familieleden, worden 

gedragen op een kanonwagen van The King’s Troop Royal 

Horse Artillery van Buckingham Palace naar het Palace of 

Westminster (het parlementsgebouw), om daar te worden 

opgebaard in  Westminster Hall tot de staatsbegrafenis. 

Op The Queen’s Coffin liggen de Koninklijke standaard van 

het Verenigd Koninkrijk, de Keizerlijke Staatskroon, 

Rijksappel en Scepter. 

 

De processie gaat via Queen’s Gardens, The Mall, Horse 

Guards en Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, 

Parliament Square en New Palace Yard. Nadat de kist is 



aangekomen in Westminster Hall, zal de aartsbisschop van 

Canterbury een korte dienst leiden, bijgestaan door de zeer 

eerwaarde dr. David Hoyle, decaan van Westminster, en 

bijgewoond door de koning en leden van de koninklijke 

familie, waarna de ‘Lying-in-State’ zal beginnen. De gehele 

tocht was te zien op meerdere televisiezenders, via 

livestreams en in vakken langs de route. In Hyde Park 

stonden schermen opgesteld waarop de tocht eveneens kon 

worden gevolgd. Het publiek kreeg vier dagen de tijd om 

afscheid van de koningin te nemen. Urenlang (dag en nacht) 

stonden de Britten in de rij om afscheid te nemen van hun 

koningin. 

Engeland 

(2020): The 

Palace of 

Westminster

. 

 

 

 

Logistiek 

Naar verwachting zullen een miljoen mensen naar Londen 

komen om Elizabeth de laatste eer te bewijzen. Het wordt de 

grootste veiligheidsoperatie uit de Britse geschiedenis: 10.000 

agenten zijn van alle regio’s aangetrokken. Volgens de Britse 

voorlichtingsdienst kosten de begrafenis en alle 

plechtigheden eromheen circa 12 miljoen euro. 

Staatsbegrafenis van Queen Elizabeth II 

Op de ochtend van 19 september eindigt de ‘Lying-in-State’ 

en begint de staatsbegrafenis, die zal worden gehouden in 

Westminster Abbey om 11:00 uur. Dit is de eerste keer dat de 

begrafenisdienst van een monarch wordt gehouden in 



Westminster Abbey sinds George II in 1760, en de eerste 

staatsbegrafenis in Groot-Brittannië sinds die van Winston 

Churchill in 1965. 

In termen van de complexiteit van logistieke planning, 

diplomatiek protocol en veiligheid, zal de begrafenis van 

Elizabeth II de grootste dergelijke gebeurtenis in het Groot-

Brittannië zijn sinds de staatsbegrafenis van Churchill. Circa 

2000 binnenlandse- en buitenlandse 

hoogwaardigheidsbekleders, waaronder staatshoofden zullen 

naar verwachting de staatsbegrafenis bijwonen. 

Uitnodigingen werden verstuurd naar elk land waarmee 

Groot-Brittannië diplomatieke 

betrekkingen onderhoudt, met 

uitzondering van Rusland, Wit-

Rusland, Myanmar, Syrië, 

Venezuela en Afghanistan. 

Op de dag van de begrafenis zal de kist worden verplaatst van 

Westminster Hall om 10:44 uur naar Westminster Abbey op 

de State Gun Carriage van de Royal Navy. In 

overeenstemming met de traditie van elke staatsbegrafenis 



van een monarch sinds  
 
Engeland (2009): Royal Navy Uniforms. 
 

Edward VII, zal de koets worden getrokken door 142 

matrozen van de Royal Navy, terwijl de koning en andere 

leden van de koninklijke familie en leden van het huishouden 

van de koning achterop lopen. 

De kist zal om 10:52 uur bij Westminster Abbey aankomen. 

De decaan van Westminster David Hoylezal naar 

verwachting de dienst leiden, en de premier van het Verenigd 

Koninkrijk en de secretaris-generaal van het Gemenebest 

zullen lessen voorlezen tijdens de ceremonie.  De gebeden 

worden uitgesproken door de aartsbisschop van York, de 

kardinaal-aartsbisschop van Westminster, de moderator van 

de Algemene Vergadering van de Church of Scotland en de 

moderator van de Free Churches. De aartsbisschop van 

Canterbury Justin Welby zal de preek houden en de decaan 

van Westminster zal de zegen uitspreken. 

Engeland (1966): 900th Anniversary Westminster Abbey. 

 

Om 11:55 uur klinkt de ‘Last Post’ en nemen de aanwezigen 

twee minuten stilte in de abdij in acht. 

Het zingen van het volkslied markeert het einde van de 

ceremonie om 12.00 uur. De kist zal dan in een processie 

worden vervoerd van Westminster Abbey naar Wellington 

Arch op de State Gun Carriage, geleid door de Royal 



Canadian Mounted Police en gevolgd door de koning en 

leden van de koninklijke familie. De State Gun Carriage, die 

sinds de begrafenis van Sir Winston Churchill in 1965 niet 

meer in de straten van Londen te zien was, zal worden 

getrokken door 98 Royal Navy-zeelieden, met nog eens 40 

marcherende achteraan. De koning en leden van de 

koninklijke familie zullen opnieuw de kist van de koningin in 

processie volgen. De processie zal detachementen van de 

strijdkrachten van het Gemenebest omvatten, evenals 

detachementen van de Britse strijdkrachten die een speciale 

relatie hadden met de koningin. Bij Wellington Arch zal de 

kist worden overgebracht met een koninklijk saluut naar de 

lijkwagen voor de reis naar Windsor. Tegelijk wordt het 

volkslied gespeeld. 

Bij Windsor Castle zal de lijkwagen zich bij de processie 

aansluiten die wordt gevormd op Albert Road om via een 

wandeling naar St George’s Chapel te lopen. Leden van de 

koninklijke familie zullen deelnemen aan de processie in de 

Quadrangle in Windsor Castle. Minute Guns zullen worden 

afgevuurd op de East Lawn, Windsor Castle door The King’s 

Troop, Royal Horse Artillery. 

Engeland 

(2017): 

Windsor 

Castle. 

 

 

 

 



De processie stopt onderaan de westelijke trappen van de St. 

George’s Chapel, waar de erewacht staat van de 1st Battalion 

Grenadier Guards. De kist van de koningin zal in processie in 

de kapel worden gedragen. De Committal Service begint om 

16.00 uur, en naast Zijne Majesteit de Koning en leden van 

de koninklijke familie, zal de congregatie bestaan uit 

voormalige en huidige leden van The Queen’s Household. 

Voorafgaand aan de laatste hymne worden de keizerlijke 

staatskroon, de bol en de scepter verwijderd uit de kist van 

Hare Majesteit de koningin en op het altaar geplaatst. 

Daarna zal de Lord Chamberlain zijn witte staf ‘breken’ en 

op de kist plaatsen. 

Engeland (2017): Windsor Castle – St. George’s Chapel. 

 

Terwijl de kist van de koningin in de koninklijke kluis wordt 

neergelaten, zal de decaan van Windsor een psalm zeggen en 

de lofbetuiging voordat Garter King of Arms de stijlen en 

titels van Hare Majesteit uitspreekt. The Sovereign’s Piper 

zal een klaagzang spelen en de aartsbisschop van Canterbury 

zal de zegen uitspreken. Na afloop van de dienst wordt het 

volkslied gezongen. Later die avond zal er een 



privébegrafenis plaatsvinden in de King George VI Memorial 

Chapel, geleid door de decaan van Windsor. De koningin 

wordt samen met de hertog van Edinburgh begraven in de 

King George VI Memorial Chapel. 

 

 

Jubileumstadswandeling. (Paul Houx) 

Ruim een jaar geleden heb ik in het kader van het 100-jarig 

bestaan van onze vereniging een stadswandeling verzorgd. 

Een aantal leden kon daar niet aan deelnemen hetgeen zij 

betreurden en dit bij mij of het bestuur kenbaar maakten. Ik 

heb toen toegezegd om nog een tweede stadswandeling te 

doen en daarvoor heeft inmiddels een tiental leden zich 

gemeld. Met de voorzitter heb ik overleg gehad en we hebben 

vastgesteld dat de komende tijd met ongewis weer en 

donkerte niet zo geschikt is. Daarom is de wandeling 

verschoven naar de lente. April lijkt mij een geschikte maand 

en wij denken aan een avond op maandag ( niet de 

verenigingsavond), dinsdag, woensdag of donderdag. De 

datum moeten we nog vaststellen. Geïnteresseerden die op 

een van genoemde avonden persé niet kan , kan dit kenbaar 

maken bij mij zodat we kunnen proberen daar rekening mee 

te houden.  

Je ziet; wat in het vat zit verzuurd niet. 

Paul Houx; houxph24@gmail.com. 

 

 

Een bericht uit de Volkskrant (17-9-2022) 

Een van de pronkstukken uit het Windsor-Fortuin 

 “Heb je toevallig in de kranten gezien dat een of andere 

verdomde dwaas 1.400 pond heeft betaald voor een 

postzegel? “, vroeg de stalmeester van koning Edward VII in 

1904 aan de kroonprins, de latere koning George V. Waarop 

mailto:houxph24@gmail.com


George antwoordde: “Ik was die verdomde dwaas”.” 

Zeventien jaar lang deed hij niets anders dan dieren dood 

maken en postzegels verzamelen”, zei een diplomaat ooit 

over hem. Vandaag de dag is zijn collectie op iets lager pitje 

voortgezet door George VI en Elizabeth II, 115 miljoen euro 

waard. 

(Zo zie je maar, als je maar lang genoeg volhoudt (en genoeg 

geld hebt) dan kom je een heel eind. –red-) 

 

 

 

 

 

 

Mededeling 

 

Zondag 27 november 2022 

organiseert Philatelica een POSTZEGELRUILBEURS met 

GROTE VEILING met veel EEN EURO KAVELS 

POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. 

Plaats: Scholengemeenschap PHILIPS van HORNE 

Herenstraat 298 6004 XL Weert. 

De veilingkavels kunnen worden bezichtigd vanaf 09.30 u. tot 

12.15 u. . 

Aanvang veiling: 12.30 u. tot ca. 16.30 u. 

Zaal open 09.30 uur. 

Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. 

Jeugd gratis toegang, volwassenen € 1,50. 

www.filatelicaweert.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

schrijft u even mee 

In deze kalender vindt u de verenigingsactiviteiten dik 

aangegeven, overige activiteiten in normaal schrift. Overigens 

geeft dit overzicht alles slechts globaal weer. Op de 

verenigings-avonden wordt vaak aanvullende informatie 

gegeven over extra activiteiten. 

VV  staat voor Verenigingsavonden en Veiling. 

RV  staat voor Ruilavond en Restveiling. 

Onderstaande agenda is onder voorbehoud. Maatregelen i.v.m. 

corona maar ook inzichten van het bestuur kunnen e.e.a. 

veranderen c.q cancelen. 

  7  nov     VV 

 21 nov     RV 

 27 nov     Postzegelveiling Filatelica Weert 

                 (info zie hierboven) 

 5   dec     VV   

19  dec      RV en laatste bijeenkomst van dit verenigingsjaar. 

2    dec      VV eerste bijeenkomst nieuwe jaar 

 

 

 

 

Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk voor 1 december van 

het lopende jaar bij de secretaris van de vereniging. Niet 

tijdige opzegging betekent verlenging van het lidmaatschap 

tot het einde van het volgende verenigingsjaar. Statuten Art. 

7.2. 

 

Bijeenkomsten 1e en 3e maandag van de maand. 

Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang bijeenkomst 19.30 uur. 


