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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 2013

Voor de Stichting Terra Nova was 2013 een druk maar ook een belangrijk jaar. De 
gebruiksovereenkomst tussen de LVBHB en de Stichting Terra Nova loopt namelijk in 2014 
na tien jaar af. De Algemene Vergadering van de LVBHB moest instemmen met het voorstel 
van het bestuur om met de Stichting in onderhandeling te gaan over verlenging van de 
gebruiksovereenkomst voor de Terra Nova. Er was een aantal kritische geluiden maar een 
ruime meerderheid van de leden aanwezig op de Algemene Vergadering stemde vóór het 
aangaan van het gesprek met de Stichting Terra Nova over een nieuwe gebruiksovereenkomst  
voor vijf jaar. 

Om de exploitatie van het schip rendabeler te maken is er een werkgroep Exploitatie Terra 
Nova in het leven geroepen. Doel is de Terra Nova beter kostendekkend te laten zijn.

Uiteraard werd er dit jaar ook weer het nodige aan onderhoud en verbetering van de 
faciliteiten gedaan. De toiletgroep bij de entree van het ruim is afgemaakt. Het laatste toilet is 
aangesloten en alle toiletten zijn geschilderd waardoor alles er fris uitziet en ook makkelijker 
schoon te houden is.
In het ruim zelf is verder gegaan met de 
betimmering boven de zithoek tegenover de 
bar. Het wordt dus steeds gezelliger in het 
ruim.
Dit jaar is heel veel aan het uiterlijk van het 
schip gedaan. Het duurde vrij lang voordat 
de buitentemperatuur zo was, dat er 
geschilderd kon worden. De zomer was heel 
mooi en daardoor hebben we een flinke stap 
kunnen zetten voor wat het schilderwerk 
betreft, waardoor het zelfs anderen opvalt 
dat de Terra Nova er goed uit ziet. LVBHB werkgroependag a/b Terra Nova



De Terra Nova bezocht dit jaar weer diverse 
evenementen. Op 27 april waren we in 
Gouda bij de Stolwijkersluis waar een 
openlucht toneelstuk werd opgevoerd, dat 
gebaseerd was op de geschiedenis en 
restauratie van de sluis. De Terra Nova was 
hier aanwezig om onderdak te bieden aan 
alle deelnemers, die met elkaar een gezellige 
afsluiting hadden. In Tilburg bood de Terra 
Nova onderdak aan een lezing over de 
kanaalvaart over de Kempische kanalen, 

georganiseerd door het Ministerie van OCW.
Verder waren we bij de bijna traditionele evenementen zoals het Yzeilen, de Bietentocht en 
het Rondje Tiengemeten. De Terra Nova bood ook onderdak aan de winteractiviteit van Regio 
Zuid bij Sluis 0 in Den Bosch en aan de LVBHB werkgroependag in Zaandam bij de 
Wilhelminasluis.
De jaarlijkse LVBHB reünie was dit jaar in 
Middelburg en Vlissingen van 26 t/m 28 juli. 
Op weg naar Middelburg voer een aantal 
betalende gasten mee, wat heel gezellig was. 
Vlissingen was aansluitend het startpunt van 
de reis door België. Dit was werkelijk wel het 
hoogtepunt van het jaar. We hadden 
fantastisch weer, een gezellige club mensen en 
een rustig vaarschema. Al met al een heel erg 
geslaagde reis.

De donateursdag 2013 was in Dordrecht. 
Omdat we niet langer met meer dan twaalf 
gasten mogen varen moesten we op zoek naar een andere formule. Dit jaar lag de Terra Nova 
langszij de René Siegfried, het onderkomen van de Vereniging De Binnenvaart. Het 
Binnenvaartmuseum was gratis te bezoeken en iets verderop lag De Ark, die ook te 
bezichtigen was.

Terra Nova in Vlissingen, LVBHB reünie 2013

België reis: schepenlift Strépy-Thieu

Terra Nova in Zaandam voor de LVBHB 
werkgroependag



Vooruitblik op 2014
Voor het komende jaar staat het laatste stukje betimmering achter de houtkachel op het 
programma, waaraan bij het schrijven van deze nieuwsbrief net begonnen is. We hopen ook 
de ingang er nog wat mooier uit te laten zien.
Buiten is een heel groot deel van de zonnetent op het roefdek gerealiseerd en er is een begin 
gemaakt met de reling op het roefdek. Dat geeft de Terra Nova weer een heel andere 
uitstraling. We hopen dit deze winter af te ronden, uiteraard afhankelijk van het aantal 
vrijwilligers, dat de handen uit de mouwen wil steken.

In 2014 zullen we weer aan diverse activiteiten deelnemen met de Terra Nova. In elk geval 
staan het Yzeilen en het Rondje Tiengemeten al op de agenda. Er staat geen reis gepland.
De reünie van de LVBHB is namelijk in Den Helder en het ligt in de bedoeling dat we van 
zowel de heen- als de terugreis een soort Terra Nova reis maken. 
Wilt u meevaren? Wees er dan snel bij want er is al een aantal aanmeldingen voor deze reis.
Voorlopig reisschema: vertrek zaterdag 26 juli uit Gorinchem en aankomst donderdag 31 juli 
in Den Helder. Na de reünie vertrekken we maandag 4 augustus uit Den Helder om op vrijdag 
9 augustus weer in Gorinchem aan te komen.

Als alles volgens plan verloopt gaat begin 2014 de website voor de Terra Nova in de lucht. U 
krijgt daarover uiteraard bericht. Op de website is onder andere te zien waar de Terra Nova 
aan deel gaat nemen. De mogelijkheden om mee te varen komen er uiteraard ook op. 
We zijn een aantal opties voor de sponsordag 2014 aan het onderzoeken. Een mogelijkheid is 
om na het Yzeilen door te varen naar Lelystad en aan te meren bij de Bataviawerf voor een 
bezoekje daar of aan het nabijgelegen Bataviastad. Ideeën zijn welkom.

Donateursdag 2013 in Dordrecht



Dank

We sluiten deze nieuwsbrief af met onze hartelijke dank aan iedereen die het in 2013 weer 
mogelijk heeft gemaakt de Terra Nova in de vaart te houden. 
- Firma Van der Zouwen voor de sponsoring van diverse materialen.
- Firma Meis die de keuring van de brandblussers verzorgd en gesponsord heeft.
- Alle donateurs.
- Alle werkgroepleden.
- Alle barvrijwilligers.
- De schippers.
En natuurlijk alle mensen die aan de Terra Nova denken als er iets georganiseerd wordt.
We hopen dat we in het nieuwe jaar weer een beroep op u allemaal mogen doen.

Aan de donateurs vragen we dit jaar weer een bijdrage van (minimaal) € 20,-. 
Als donateur krijgt u de jaarlijkse nieuwsbrief en een aankondiging van evenementen waar we 
u graag welkom heten.
U kunt uw bijdrage voor 1 april 2014 storten op bankrekening NL69 INGB 0677 1757 60 
t.n.v. Stichting Terra Nova, Warmond.

Met vriendelijke groeten en de beste wensen voor het nieuwe jaar van het bestuur van de 
Stichting Terra Nova.

Namens de Stichting, 
Jan Lock 
telefoon 06 51 53 34 88

Met dank aan de fotografen: Gert Herreburgh, Jan Sepp, George Snijder en Agnes de Wit


