NIEUWSBRIEF TERRA NOVA
januari 2018
De Terra Nova Nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Terra Nova en wordt
jaarlijks aan alle sponsors, donateurs, Terra Nova werkgroepleden of anderszins in de
Terra Nova geïnteresseerden toegezonden.

Terugblik op 2017
Jan Lock: ‘Kijkend naar de agenda dacht ik een rustig jaar tegemoet te gaan. Bij de
voorbereiding van deze nieuwsbrief sta ik versteld waar de Terra Nova allemaal bij
aanwezig was en haar (lees: onze vrijwilligers) medewerking aan heeft verleend.’

Voorjaar
We trapten af met de LVBHBnieuwjaarsborrel (foto links) in
Dordrecht. Jaap Boersema hield een
lezing over de blokkades door de
binnenvaart in 1975. De inzet was het
behoud van de Beurs voor de evenredige
vrachtverdeling. Jan Lock herinnert zich
deze acties maar al te goed: ‘Ik voer met
mijn spits Gastropodum onder contract,
dus de blokkades waren ook een beetje
tegen mij gericht. Er is zelfs gedreigd
onze dochters van het internaat te
ontvoeren! Om het niet te laten
escaleren hebben we twee weken stil
gelegen.’ En voor wie Gastropodum niet kan duiden: dit is Latijn voor slak. Volgens Jan is
in een spits geen gang te branden én het schip draagt zijn huis (ook) altijd bij zich.
In februari bedachten studenten op uitnodiging van de Provincie Noord-Brabant
oplossingen voor het A2-fileprobleem. De uitkomsten: een monorail of een tunnel. Op de
vraag of ‘meneer Lock’ ook een bijdrage wilde leveren hoefde hij niet lang na te denken:
‘bouw een containerterminal en een distributiecentrum bij Deil en onderhoud een
lijndienst over het water tussen Deil en Den Bosch. Vergeet niet in Rossum een grotere
sluis te bouwen.’ Jan Lock (grinnikend): ‘Voor sommige problemen is geen brainstormsessie nodig.’
Later die maand stond er voor de vrijwilligers en partners een lekker buffetje klaar in
het kader van het door de LVBHB gefaciliteerde ‘Graag gedaan, dank je wel’.

Evenementen
Medio maart ontvingen wij zestig deelnemers aan de Tjalkendag in Sneek. ‘Het was
nog een heel spektakel om vanaf het Prinses Margrietkanaal in de kom bij de Waterpoort
te komen’, aldus de schipper. Eenmaal veilig op de ligplaats volgde een gezellige dag met
lezingen en een bezoek aan het Noordelijk Scheepvaartmuseum.
Tijdens de Havendagen Lage Zwaluwe (april) werd de expositie ‘De Schepen van de
Zuiden Wal’ aan boord gehouden. Voor hen die het niet weten: de Zuiden Wal zijn de
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gemeenten Geertruidenberg, Made, Lage Zwaluwe en Moerdijk; een regio die van
oudsher veel schippers heeft geleverd.
Eind mei volgde het bekende Oostende voor Anker. Met ruim 3000 bezoekers aan
boord, waarvan 1500 mensen de woning hebben bekeken, een enorm succes. Helaas:
door een technische aanpassing is de sluis vier meter ingekort en daarmee
ontoegankelijk voor de Terra Nova. Hiermee komt er een einde aan een leuke traditie.

De maand juni was een drukke maand met deelname aan de Vestingdagen
Geertruidenberg, aanwezigheid bij de Westlander Hardzeildagen op de Kaag, de
Kamper Hanzedagen en bij Sail Den Helder. Jan Lock kijkt met gemengde gevoelens
terug op dit laatste, groots
aangekondigde evenement. ‘Het
publiek komt in de eerste plaats voor
de Tall Ships. Wij lagen achteraf en
hadden weinig publiek aan boord,
ondanks het muziekoptreden door het
Achterdekensemble en de eerste
workshop van TAVE. Het was helaas
niet toegestaan de bar te openen, dus
dan hou je de mensen niet vast.’
Pizzabakker Pieter Breughel bakte ze weer
bruin in Geertruidenberg voor schippers en
vrijwilligers.

Hassailt en verder
Op 1 juli lagen we bij het kleinschalige evenement Spuidag in Oud Beijerland. Eind van
de maand is traditioneel gereserveerd voor de LVBHB Erfgoed Manifestatie, dit jaar in
Hasselt (O). Door de harde wind werd TerrasNova slecht bezocht, maar de binnenbar
had over bezoekersaantallen niet te klagen. Verder bood het schip onderdak aan vier
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sprekers die een lezing
verzorgden, de familie Van der
Kamp hield haar jaarlijkse
reünie en op zondagavond was
er een drankje en een hapje
voor alle Hassailt vrijwilligers.
Ter afsluiting van Hassailt het open
podium langszij de Terra Nova.

Hierna volgde een mooie tocht
over het Ketelmeer, IJsselmeer
en Prinses Margrietkanaal met
een overnachting in het nogal
saaie Stroobos samen met de Amor Tussisque Non Celatur (‘Liefde en hoest kun je niet
bedwingen’), de Jonge Jan en de Citius. Tegen middernacht werd het toch nog spannend
toen de Amor TNC uit zijn touwtjes brak door de zuiging van de schepen op het PMkanaal. De volgende dag naar Delfzijl en vandaar in konvooi naar Leer. Onze
aanwezigheid wordt daar enorm gewaardeerd en de ontvangst en verzorging waren
weer uitmuntend.

Even rustig dan weer druk
Augustus was relatief rustig met een trouwfeestje en een vergadering van uitgevers van
Zeevaarttijdschriften, beide in Gouda. Hierna was het weer tijd voor het jaarlijks
terugkerende Yzeilen waar Jan Lock en Piet Verhoef de linzensoep in de soep draaiden.
Enfin: de bedoeling was goed, de uitvoering wat minder.
Na de Open Monumentendag in Dordrecht op 9 en 10 september en een bijeenkomst
van studenten op 15 september in Breda was het aanpoten om 16 september weer op
tijd in Dordrecht te liggen voor een totaal verregende TN-donateursdag. Gelukkig had
de Biesbosch-fluisterboot een tentje, de griendwerkerswoning werd lekker warm
gestookt met een houtkachel en Piet Verhoef verzorgde een heerlijke maaltijd aan boord.
Het geleden leed werd verzacht door Schroefwater, de laatsten gingen pas om 21.00 uur
op huis aan. Ondanks de regen een buitengewoon geslaagde en gezellige dag.
Het laatste kwartaal was er de
deelname aan de Furiade in
Maassluis, met op de heenweg het
maximale aantal gasten aan boord.
Iedereen had veel zin in dit
nautische evenement maar het
feestje werd door storm en regen
vroegtijdig afgebroken. Piet Verhoef
verkocht maar liefst 30 liter
erwtensoep!
Eind november lagen we in
Amersfoort voor de LVBHB
Werkgroepen-/nieuwe ledendag.
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Feestjes
Zo nu en dan werd een gezelschap in de gelegenheid gesteld een feestelijke gebeurtenis
te vieren op de Terra Nova. Graag vertellen wij bij die gelegenheid over haar unieke
geschiedenis en schipperswoning en proberen gasten en passant warm te maken een
bijdrage te leveren aan de restauratie van ons schip. Een bijzondere gast dit jaar was
mevrouw Corrie de Ruiter-Egas die op de Terra Nova is opgegroeid en nu haar zilveren
bruiloft aan boord vierde.
De inkomsten van deze feestelijke bijeenkomsten komen geheel ten goede aan het
behoud van dit unieke varende erfgoed. De huurprijs voor een hele dag bedraagt € 350,-.
Omdat de Terra Nova het officiële verenigingsschip van de behoudsorganisatie LVBHB is,
krijgen leden een korting van € 100,-.

Vooruitblik op 2018
De Terra Nova is geboekt voor de volgende bijeenkomsten en evenementen:
20 januari LVBHB-Nieuwjaarsborrel op onze nieuwe locatie in Vreeswijk
11 maart Workshop Stuurvrouwen, Vreeswijk
24 maart Tjalkendag, Zoutkamp
2 en 3 juni Westlander Hardzeildagen
15 juni bruiloft op de Kaag
25 t/m 29 juli LVBHB Erfgoedmanifestatie in Leiden
6 t/m 27 augustus Terra Nova zomerreis (zie hierna) van Gorinchem naar Heilbronn
1 september Yzeilen
3 t/m 8 september Lichtjesdagen Ameide

Gorinchem tot Heilbronn, Terra Nova Zomerreis
Voor 2018 staat er een bijzondere reis op het programma. We vertrekken op 6 augustus
vanuit Gorinchem en varen via de Rijn en de Neckar maar liefst door tot Heilbronn. Heeft
u interesse om deze interessante en mooie reis met ons mee te maken? Op onze website
http://www.terranova1929.nl/?page_id=3143 staat alle informatie. Rechtstreeks bellen
met Jan Lock mag natuurlijk ook (06 51 53 34 88).

Verbeteringen aan de Terra Nova in 2018
In februari worden de roeframen vervangen, waarbij
ernaar wordt gestreefd de oude kozijnen te behouden.
Verder zijn we druk doende de uitbreiding van de
mastlier met twee extra trommels aan te besteden. Met
deze aanpassing wordt het mogelijk ook de voorste
giek omhoog te zetten. In het voorruim, de
zogenaamde lezingenruimte, laten we het vlak onder
de buikdenning schoonmaken. Dit is de laatste 23 jaar
niet gedaan. Op ons wensenlijstje staan ook nog:
verbetering verlichting in het achterruim, vervanging
elektrische kookplaat door een grote inductiekookplaat
en een extra koelkast, maar daar zal de LVBHB voor
zorgen. ‘2017 is een goed jaar geweest, dus de
financiële ruimte is er’ aldus Jan Lock.
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Nieuwe ligplaats
In onze vorige nieuwsbrief waren wij nog vol vertrouwen over een ligplaatsvergunning in
Dordrecht op het terrein van de voormalige scheepswerf de Biesbosch. De omstandigheden
zijn veranderd: door een betwist ‘recht op overpad’ wordt het de schipper, vrijwilligers en
bezoekers helaas onmogelijk gemaakt om aan boord te komen. Tot zover het slechte nieuws.
Gelukkig hebben wij ook goed nieuws: de Terra Nova is voorlopig welkom in het voormalige
schippersdorp Vreeswijk (tegenwoordig een wijk van Nieuwegein). Onze ligplaats zal
tegenover de Barbarakerk aan de Dorpsstraat zijn.

Werkgroep Exploitatie Terra Nova
Bij iedere bijeenkomst staat de verse koffie klaar, brandt de kachel en ligt het schip tijdig op
de afgesproken plaats. Deze activiteiten, en nog veel meer, worden zonder uitzondering
uitgevoerd door vrijwilligers. Om niet altijd de zelfde mensen te moeten vragen, is de
werkgroep exploitatie continue op zoek naar ‘vers bloed’ voor met name de bardienst op de
Terra Nova. Heeft u een gastvrije instelling, een verzorgend karakter en af en toe wat tijd
over, neem dan contact op met Jan Lock (telefoon 06 51 53 34 88).
Hij kan precies toelichten voor welke taken er mensen gezocht worden en wat de
werkzaamheden inhouden. Onze vaste ligplaats wordt Vreeswijk maar de activiteiten vinden
overal in het land plaats.
Niet leuk, wel waar. Bijna al het
onderhoud aan de Terra Nova komt
momenteel op Jan Lock neer. Vaste
vrijwilligers laten het, een enkele
uitzondering daar gelaten, afweten en
nieuwe krachten werven blijft
moeizaam.

Donateursdag
Uiteraard bieden wij onze donateurs
ook in 2018 weer een gezellig dagje
uit. De uitnodiging ontvangt u tijdig
en de details volgen nog. Zeker is
dat het een uitstapje aan de wal zal
zijn. Dit vanwege het maximale
aantal gasten (12) waarmee gevaren
mag worden. Wij zijn altijd op zoek naar leuke suggesties. Heeft u een goed plan, en wordt dit
overgenomen, dan neemt u gratis deel aan deze dag. Belangrijk is dat ons schip er bij in de
buurt kan komen, want de Terra Nova dient als uitvalbasis.

Donateursbijdrage
Voor het jaar 2018 wordt de bijdrage (alweer) niet verhoogd. De minimum bijdrage is € 20,maar een hogere bijdrage is natuurlijk van harte welkom. Uw donatie graag overmaken op
bankrekeningnummer NL69 INGB 0677 1757 60 t.n.v. Stichting Terra Nova,
Roelofarendsveen.

Dank
We sluiten deze nieuwsbrief af met onze oprechte dank aan iedereen die het in 2017 weer
mogelijk heeft gemaakt de Terra Nova in de vaart te houden.
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-

De werkgroep Terra Nova.
De werkgroep Exploitatie Terra Nova.
Firma Van der Zouwen voor de sponsoring van ijzerwaren en lasgereedschap.
Mark Snoek voor zijn bemiddeling voor het verkrijgen van 80 liter smeerolie van de
firma Vidol en de sponsoring van de emissiemeting voor het gebruik van de GTL
- Firma Meis die de keuring van de zwemvesten heeft verzorgd en gesponsord.
- Snijder Filtertechniek voor de vervanging van smeerolie-, gasolie- en luchtfilters.
- Alle barvrijwilligers.
- De schippers.
- Suzanna Markusse voor haar assistentie bij het maken van deze nieuwsbrief.
En natuurlijk iedereen, die aan de Terra Nova denkt als er iets wordt georganiseerd. We hopen
dat we in het nieuwe jaar weer een beroep op u allen mogen doen.
Met vriendelijke groeten en de beste wensen voor een gezond en voorspoedig 2018 van het
bestuur van de Stichting Terra Nova, de werkgroep Terra Nova en de werkgroep Exploitatie
Terra Nova. Tot ziens aan boord of op het water.
Namens de Stichting
Jan Lock
telefoon 06 51 53 34 88
Met dank aan fotografen Wilma van Dueren den Hollander, Carla Lenten, Jan Lock, George Snijder en een paar
enthousiaste niet bij naam bekende fotografen.

Januari 2018: de Terra Nova ligt in Vreeswijk.
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