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Beste Glorianen, 
 

Een aantal van u zullen het wel weten, de oudste dochter van Johan en Henny Bijlholt (MS Frisia), 
Catharina, heeft een zeer agressieve vorm van MS.  
Ze komt in Zweden in aanmerking voor een speciale behandeling die in Nederland nog niet wordt 
gedaan. Maar de behandeling kost euro 120.000 en dat geld heeft ze niet, samen met haar vrienden 
is ze nu een growdfundingcampane  gestart.  
Wilt u Cath helpen? Dat kan op 2 manieren: 
Doneer via de link onder in dit bericht en deel op social media: Facebook “de 9 levens van Cath” 
 

HELP JIJ CATH NAAR HAAR WEDEROPSTANDING? 

De negen levens van Cath - Catharina Bijlholt (30) vecht 
door 

Help Cath haar leven vast te houden. Lees hieronder een 
stukje van haar faceboek/blog en zie hoe hard Cath onze en 
jouw hulp nodig heeft! 

 
Ik ben TOEGELATEN voor HSCT in Uppsala (Zweden). Ik 
ben super blij en het voelt nog een beetje onwerkelijk aan. 
Zou deze slopende MS stopgezet kunnen worden? Kan ik daar 
dan echt de kans toekrijgen? Dr. Burman geeft me die kans 
wauw! Wat was ik zenuwachtig en nu huil ik van geluk. Ik zei 
van te voren al: "dit is het begin of het einde van een droom." 
En wat leer je geduldig te zijn. Terwijl ik hier al bijna een 
jaar over nadenk/mee bezig ben. 

 
Er hangt alleen een prijskaartje aan.... Zeg maar gerust prijskaart trouwens. Niet te 
betalen voor mij, vandaar mij vraag aan jullie via deze crowdfundingcampage. Ik hoop dat 
jullie mij willen helpen en ook die kans gunnen. 

Het gaat mij niet om een leven die voor de meeste mensen heel normaal is: werken, 
gezellige dingen doen, even op de fiets springen naar een vriend, in het weekend een 
feestje pakken, even zwemmen, hardlopen of wielrennen. En hé; we gaan dit weekend 
met een tent naar een festival. Allemaal dingen die ik niet kan. En dat is niet zielig, die 
tijd heb ik ook gekend en dat is een fijne herinnering. Die verwacht ik ook niet terug te 
krijgen en dat is ook niet mijn doel. Mijn doel is dat de ziekte stopt en dat ik niet over 15 
jaar in een verzorgingstehuis zit met hele zware zorg. 

Want het was voor mij niet nieuw dat het extreem agressief en progressief is, dat bijna 
niemand dit heeft. En dat het een wonder is dat ik het overleefd heb toen... 

Toch is het even slikken als je dat weer hoort en dat de kans erg groot is dat dat weer 
gebeurt en dat niets doen geen optie is. Daarbij het gegeven dat ik 1 op de 2000 ben die 
het zo (extreem) agressief heeft. 

 

http://www.crowdfundingvoorclubs.nl/catharina_bijlholt/goal/view/help-mij-mijn-leven-
vast-te-houden 
 



 
Musselkanaal 

 

 
 

 

 
23 - 28 mei 2017, Snikkeweek Musselkanaal 
 

Jaarlijks festiviteit in Musselkanaal ter ere van de Snikke 

De trekschuit of snik (snikke in het Gronings) werd de 
vorige eeuw, na het gereedkomen van de veenkoloniale 
kanalen (nodig voor de afvoer van turf) in gebruik 
genomen. Vermelding van dit openbaar vervoer vinden we 
voor het eerst terug in de Groninger almanak van 1837. 
Het schip werd gejaagd, d.w.z met  paard(en) middels een 
lange lijn voortgetrokken. Was een paard te kostbaar of 
niet voorhanden, dan werd het schip niet zelden gejaagd 
door des schippers vrouw en/of kinderen, dan wel door de 
schipper zelf. Dat laatste gebeurde echter minder vaak, 
omdat zijn plaats aan boord vaak gewenst was. Doordat 
men vaak uren onderweg was, vervulde de trekschuit ook 
een belangrijke sociale functie. 

Aanmelden: info@snikkeweek.nl of 0599 – 414 108 

Geeft u eventuele deelname ook door aan onze 
evenementencoördinator: evenementen@oudeglorie.nl 
 

 
Oostende 

 

 

 
25 – 28 mei 2017, Oostende voor anker 
 
Voormalige werk-, vissers-, vracht- en begeleidingsschepen, 
klassieke zeil- en stoomvaart, kortom alle historisch belangrijke en 
waardevolle schepen zijn welkom. Zowel originele schepen als 
replica’s. 
Deelname aan Oostende voor Anker is gratis en houdt een heleboel 
voordelen in voor schippers en bemanningen. 
Schippers kunnen zich nu al inschrijven. Inschrijvingen worden 
afgesloten tegen eind januari 2017. 

http://www.oostendevooranker.be/nl/pro/schepen 
 
Geeft u eventuele deelname ook door aan onze 
evenementencoördinator: evenementen@oudeglorie.nl 
 

  



  
 

Den Helder 
 

 

 
22 – 25 juni2017, Sail Den Helder 
 
Bent u de trotse eigenaar van een vaartuig dat behoort tot 
het Nederlands Varend Erfgoed en wilt u met uw schip 
deelnemen aan SAIL Den Helder 2017? Lees dan snel 
de aanmeldinformatie over Varend Erfgoed en meld u dan 
snel aan via link via de link onderaan.Naar verwachting 
organiseert de FVEN een aanbrengtocht.  
Meer over Varend Erfgoed, de aanbrengtochten en het 
inschrijfformulier vindt u hier: 
http://www.saildenhelder.nl/varend-erfgoed-varend-
erfgoed.html 
 
Geeft u eventuele deelname ook door aan onze 
evenementencoördinator: evenementen@oudeglorie.nl 
 

 
Franeker 

 

 

 
15 juli 2017, Het Oldtimer- en schepenfestival 
 
Deze prachtig gerestaureerde salonboot vierde in 2014 zijn 
100-jarig bestaan, dit is uitgebreid gevierd in Franeker 
samen met de eigenaar Fam. Nammensma. Deze 
bijzondere viering heeft dit Franeker waterstad evenement 
extra in de schijnwerpers gezet. Hierdoor staat Franeker 
nu op de landelijke data kalender van de Vereniging de 
Oude Glorie (Nationaal Varend Erfgoed). 
 
De vloot van de vereniging “de Oude Glorie” (het varend 
erfgoed van Nederland) zal daarom ook in 2017 weer in 
grote getale Franeker aandoen. Een deel van de 
binnenstad zal voor deze varende monumenten worden 
gebruikt als ligplaats. 
 
Aanmelden: Marcus van der Woude, 0625 482 180 
 m.vanderwoude@home.nl 
Info:  rene.nammensma@gmail.com 
Geeft u eventuele deelname ook door aan onze 
evenementencoördinator: evenementen@oudeglorie.nl 
 

 
Ommen 

 

 

 
24 – 26 augustus, Festival op de Vecht 
 
Komend jaar, van 24 t/m 26 augustus, organiseren we vijfde 
keer Festival op de Vecht. 
Ook dit jaar pakken we het weer groot aan, met een groot 
podium op de Vecht met daarop verschillende concerten. 
Wij willen uw leden van harte uitnodigen om voor dit Festival 
weer naar Ommen te komen. 
In overleg kunnen wij u diverse zaken aanbieden, waaronder een 



gratis ligplek, een schippersmaal en natuurlijk een prachtige 
ligplek bij de concerten. 

Aanmelden: evenementen@oudeglorie.nl 
  
 

’s Hertogenbosch 
 

 
 
 

 
15 – 17 september ’s Hertogenbosch Maritiem 
 
Maritiem ‘s-Hertogenbosch is het grootste maritiem-
historische binnenvaartevenement van Nederland en vindt 
eens per twee jaar plaats in het maritieme hart van ‘s-
Hertogenbosch. Maar liefst drie dagen lang staat de stad 
volledig in het teken van de scheepsvaart. Tijdens het 
evenement is de grootste collectie klassieke en traditionele 
binnenvaartschepen te bewonderen en bruist de binnenstad 
van de festiviteiten.  
Info: http://www.maritiemshertogenbosch.nl 
 

 

 
 
 

 
 

Scheepspost is de digitale 
nieuwsbrief voor het  

Varend Erfgoed in Nederland. Het 
is een uitgave van Wouter van 
Dusseldorp. Het auteursrecht 
berust bij de oorspronkelijke 

bronnen. 
 

Heb je zelf nieuws voor de 
Scheepspost, mail dan aan 
wouter@scheepspost.info 

 
Een vrijwillige bijdrage van € 15,- 

kan je overmaken  
naar "Maritiem Dus", 

 IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02 

 
Scheepspost 100, 21 december 
 
FVEN nieuws: 
 
— De 100ste Scheepspost! 
— De erfenis van het Twents textielverleden 
 
Overig nieuws: 
 
— Leefwerf De Biesbosch krijgt groen licht 
— AIS-enquête verlengd 
— Historische schepen moeten Geertruidenberg opfleuren 
 
— Asser vlootdagen slaan een jaartje over 
— Historische lente voor haven Winschoten 
— Oude mijnenveger Mercuur is bijna in Vlissingen 
 
— OFFSHORE EXPERIENCE in Maritiem Museum 
— Open Dag antieke ijsboten: ’Wat zijn die zeilen gróót’ 
— Half jaar respijt voor werf Wolthuis 
 
— Eerste onderwater rijksmonument in de Noordzee een feit 
— Marpol in Duitsland 
— Wetgeving woonboten naar Tweede Kamer 
 
— Museumhaven moet Dokkum meer sfeer geven 
— Vergetelheid ligt op de loer 
— 17de-eeuwse japon toch niet van Engelse hofdame 
 
— Bijzonder tapijt opgedoken uit scheepswrak 
— Marinus Faasse vaart spits door Verenigde Staten 
— Gezonken Flierefluiter onder de wrakkenwet 
 

 Wilt u verder lezen: www.scheepspost.info 
 


