TERRA NOVA NIEUWSBRIEF
januari 2021
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.

Nieuwe letters op de kop

Het is geen verrassing dat het ook voor de Terra Nova een bijzonder jaar is geweest. Het
overgrote deel van de geplande activiteiten is niet doorgegaan. Wel is er veel onderhoud
gepleegd, dat dan weer wel.

Terugblik op 2020
Het activiteitenjaar 2020 is op 18 januari feestelijk geopend met de LVBHB
nieuwjaarsreceptie. Veel activiteiten herhalen zich elk jaar zoals de Ledenvergadering van de
LVBHB, de Tjalkendag, de Westlander Hardzeildagen op de Kaag, de jaarlijkse
Erfgoedmanifestatie, die dit jaar in Winschoten zou worden gehouden, en het Yzeilen in
Amsterdam. Het stond allemaal op de planning maar alleen de nieuwjaarsreceptie heeft
doorgang kunnen vinden.
Waar we door de Coronamaatregelen ook niet aan mee hebben kunnen doen is de
Duurzaamheid Estafette in Rotterdam, de lancering van de Vestingstedenroute
Zuiderwaterlinie in Steenbergen, varen langs steden aan de Waal met een expositie over 75
jaar bevrijding en de daarmee samenhangende presentatie van het LVBHB boek Laverend
de oorlog door (over de binnenvaart in de Tweede Wereldoorlog), een trouwfeestje aan
boord in Dordrecht, het vijftigjarig bestaan van de jachthaven in Den Bommel en een Varend
Erfgoed conferentie in Hoorn. Wat het hoogtepunt van het jaar had moeten zijn was
natuurlijk SAIL Amsterdam 2020. U raadt het al: ook dit evenement ging niet door.
Sunny Sailing, verhuurder van zeilboten in Griekenland, organiseerde hun ‘open dag’ bij ons
aan boord. Helaas was er weinig publiek omdat op deze 7e februari voor hele land ‘code
oranje’ werd afgegeven.
Medio maart werd de intelligente lock-down afgekondigd en was het afwachten en steeds
aanpassen aan de voortdurend veranderende maatregelen.
In juli bleek het mogelijk met maximaal tien gasten een rondje Nederland te varen. De
beperkende Coronamaatregelen namen we op deze mooie reis voor lief. We voeren o.a.
langs Tilburg, Maasbracht, Maastricht, via de Maas naar Roermond en Nijmegen, de IJssel
af naar Zutphen, Zwolle, Kampen en via de Marker wadden naar Amsterdam. De tocht zou
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De Terra Nova voor het prachtige nieuwe natuurgebied de Marker wadden.

zijn vervolgd naar Leiden, Gouda en Gorinchem. Helaas eindigde de vakantie voortijdig in
Amsterdam door de ziekenhuisopname van Emmi Lock. Zij bleek longembolie te hebben.
In september hebben we een weekend met tien rechercheurs gevaren en een rondje
Gorinchem-Geertruidenberg-Den Bosch-Gorinchem. En hiermee was het gedaan met het
varen in 2020.

Vooruitblik op 2021
Op de planning staan op 30 en 31 januari de open dagen van Sunny Sailing, op 6 februari
een feestje van de familie Friebel en op 21 maart de Tjalkendag. We kunnen alleen maar
afwachten of deze activiteiten doorgang mogen vinden.
Wat serieuzer is onze hoop is gevestigd op de bevrijdingstocht eind april/begin mei met als
vertrekpunt Nijmegen. We varen via Ochten en Tiel naar Zaltbommel. Hierna staan gepland
een trouwfeest op 12 mei en op 5 juni het 50-jarig bestaan van De Gors (een jachthaven in
Den Bommel). De traditionele Westlander Hardzeildagen staan in de agenda en we zijn
uiteraard aanwezig op de LVBHB Erfgoedmanifestatie in Winschoten. Dit feestje begint op
24 en 25 juli in Leeuwarden met de viering van het 126-jarig bestaan van het Nieuwe
Kanaal. In augustus begeleiden we een skûtsje dat mee doet aan het skûtsjesilen en, zoals
u van ons gewend bent, zijn we ook weer van de partij bij het jaarlijkse Yzeilen in
Amsterdam.
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Onderhoud
Ons nationaal voetbalidool Cruyﬀ sprak de wijze woorden
“ieder nadeel heb z’n voordeel” en dat is zeker in Coronatijd van toepassing op het onderhoud aan de Terra Nova.
Doordat er Emmi en Jan Lock door persoonlijke
omstandigheden aan boord woonden en doordat er heel
weinig gevaren is, was er veel tijd om te klussen.

In de woning is de slaapkamer opgeknapt en een nieuw toilet geplaatst met hulp van Wim
van der Veeken. De drinkwatertank is gereinigd en de spudpalen zijn gangbaar gemaakt. De
binnenboeiing is kaal gemaakt met hulp van Nico Zuiderwijk. Daarna is Jan Lock zo’n 20
keer door het gangboord gegaan om binnenboeiing, den, bulb en gangboord te schuren
en te verven. De oude hydrofoor is vervangen door een drinkwaterpomp. Paulus van
Roemburg heeft blokjes gemaakt om de hijsdraden van de gieken te begeleiden en
geplaatst. Dit was het laatste element om het hijstuig volledig gangbaar te maken.
Sinds 2020 is Leiden, op
papier, de nieuwe
thuishaven van de Terra
Nova. Daarom moest er
nogal wat aan de
benaming van het schip
worden gedaan. Paulus
den Boer heeft de
scheepsnaam en
domicilie in de
naamplanken gefreesd.
Ook heeft hij nieuwe
letters gemaakt voor het
voor- en achterschip,
zodat alles nu het zelfde lettertype heeft. Uiteraard is alles netjes in
de verf gezet door Jan Lock. Het lekkende multiplex op de
stuurhut is verwijderd en vervangen door aluminium. Een klus die
Nico Zuiderwijk en Jan Lock gezamenlijk voor hun rekening namen.
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Onze nieuwe aanwinst, de zonnetent, heeft deze
zomer zijn diensten perfect bewezen. Wat ook
fantastisch werkt, zijn de spudpalen. Het kost wat,
maar dan heb je ook wat.
Het geschilderde clubhuis, zoals we het ruim ook wel
noemen, is een gezamenlijke klus van Cees
Roeleveld, Willem van de Vos en Jan Lock. Zij hielpen
ook bij verbetering van de badkamer in het ruim.

Het zelfde groepje vrijwilligers,
uitgebreid met Peter Barendse en Nico
Zuiderwijk, heeft maar liefst 18 nieuwe
luiken gemaakt.
Misschien is de opsomming hierboven
niet volledig en is er een vrijwilliger
vergeten. Op voorhand excuses
hiervoor. Feit is dat we heel blij zijn met
alle verbeteringen en met alle geboden
hulp. Onze hartelijke dank hiervoor aan
iedereen die heeft mee geholpen.

Donateursdag
Voor de vrijwilligers komt er, ergens in mei, weer de traditionele vrijwilligersdag.
Uiteraard biedt de Terra Nova haar donateurs ook in 2021 weer een gezellig dagje uit. Zeker
is dat het een uitstapje aan de wal zal zijn vanwege het maximale aantal gasten (12)
waarmee gevaren mag worden. Heeft u suggesties of een goed plan, geef het door aan Jan.
Wordt het overgenomen, dan neemt u gratis deel aan deze dag. Uiteraard moet het wel
ergens zijn waar de Terra Nova kan komen.

Donateursbijdrage
Voor het jaar 2021 is 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.
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Dank
We sluiten deze nieuwsbrief af met onze oprechte dank aan iedereen die het in 2020 weer
mogelijk heeft gemaakt de Terra Nova in de vaart te houden.
- 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 de smeerolie
- DGS Arbo& Veiligheid die de keuring van de brandblussers verzorgd en gesponsord
heeft
- John Romeijnders voor het sponsoren van de website www.terranova1929.nl
- Alle barvrijwilligers
- De schippers
- Suzanna Markusse en George Snijder voor hun assistentie bij het maken van deze
nieuwsbrief
- De fotografen
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.

Beste wensen
Met vriendelijke groeten en de beste wensen voor een gezond en voorspoedig 2021 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
tel.: 06 51 53 34 88
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