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De Tuut herlee*.
Deze dag wordt georganiseerd
in samenwerking met
Waterschap Rivierenland.
Stoomgemaal ” De Tuut “ viert
dit jaar zijn 100-jarig bestaan.

8 juli: groot
stoomfeest bij
museum De Tuut
in Appeltern

In 1918 geopend, in 1967 gesloten en in de daaropvolgende
jaren, met een team van enthousiaste vrijwilligers, gered van de
sloop en geheel gerestaureerd.
Op zondag 13 mei j.l. herleefde het stoomMjdperk bij
Stoomgemaal De Tuut. Het gemaal stond het hele weekend
onder stoom en op zondag pompte De Tuut als vanouds water
uit het Land van Maas en Waal, via de Nieuwe Wetering naar de
Maas. Het was een geslaagde dag en mooi om te zien dat het
gemaal zonder haperen het overtollig water wegpompte.
Zondag 8 juli a.s. is er weer een bijzonder evenement: Het
Stoomfeest.
Programma:
11:00 uur

opening stoomfeest;

11:15 uur

oﬃciële ingebruikstelling van “Old Smokey”
stoomtractor door Hans Jurriëns;

11:45 uur

muzikale uitvoering door het amusementsorkest
“Poddomme”;

12:00 uur

presentaMe stoomvoertuigen;.

16:00 uur

sluiMng.

De toegangsprijs bedraagt € 6,00. Kinderen t/m 12 jaar graMs.
Voor de jonge bezoekers is er een springkussen.
Het Bloemersgemaal is ook geopend voor bezoekers.
Zie voor alle jubileumactiviteiten www.de-tuut.nl.

Volg ons op Facebook
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NIEUW!

‘Stoomgemalen in het Land van
Maas en Waal’

Dat is de Mtel van deel 6 in de
Tuutreeks waarin reeds menig boek
over De Tuut, Maas en Waal, techniek
en geschiedenis is verschenen.
In dit deel komen alle acht stoomgemalen, die tussen ca. 1840 en 1970
Maas en Waal drooghielden, aan de
orde. Komen machinisten, stokers,
kolensjouwers, geërfden, besluitvormers, opdrachtgevers, ontwerpers
en bouwers ‘aan het woord’.
Stoomgemaal De Tuut draait en
pompt weer zoals het dat gedurende
een halve eeuw hee* gedaan, het is
een levend monument en bij het
eeuwfeest komen alle collega
stoomgemalen in Maas en Waal in dit
boek eveneens tot leven.
Natuurlijk ontbreekt een stukje
stoomtechniek niet, en ook de
huidige vier diesel/elektrische
gemalen krijgen aandacht in dit
nieuwe boek dat op zaterdag 7 juli
wordt gepresenteerd.
Tijdens dat feestelijke stoomweekeinde van 7 en 8 juli is het boek voor
slechts € 10,- te koop bij De Tuut. Na
dat weekeinde is de verkoopprijs
€ 12,50.
Het eerste exemplaar zal op zaterdag
7 juli door de voorzifer van de
sMchMng, de heer H.Keereweer
worden aangeboden aan de heer
J.Garsijn, de grote animator van de
restauraMe en tevens auteur van het
Technisch Handboek. Dit boek is
heden ten dage nog steeds in gebruik.
Mis het niet!
Zie voor alle jubileumactiviteiten www.de-tuut.nl.

Volg ons op Facebook
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Nieuws uit het
Motorenmuseum

Motorenmuseum

De Pollockmotor, de
oudste motor in het
Motorenmuseum van
De Tuut.

De Pollockmotor.

Bij gelegenheid van het 100-jarig jubileumjaar van het
stoomgemaal draaien we in het motorenmuseum met motoren
die 100 jaar en zelfs ouder zijn. Eén hiervan is de Pollock

In het motorenmuseum staat een unieke motor, waarvan er
wereldwijd nog maar enkele funcMoneren, en van dit type is dit de
enige. Het is de oudste motor van onze LoeﬀencollecMe; bouwjaar
1889. Het is een petroleummotor, voorzien van een gloeikop van het
fabricaat Pollock, en hee* een vermogen van 10 pk . Deze motor
hee* een uniek smeersysteem, zoals gebruikt bij de Crossleymotor.
Bij deze motor ontbrandt de brandstof, petroleum die vergast wordt,
door de aangezogen lucht langs een verhife gloeikop te laten
stromen. Dit gaf nogal eens problemen, vooral het in bedrijf nemen
vroeg om veel geduld. Als de motor eenmaal loopt is hij vrijwel
geruisloos.
De fabrikant was W&S Pollock &Co, gas and oil engines, sucMon
plants&marine motors, engineers&iron founders uit Glasgow,
Schotland.
Door het gebrekkig funcMoneren van de Pollockmotoren zijn er
desMjds tegen het bedrijf nogal wat processen gevoerd. Hierdoor
kreeg de fabrikant een twijfelachMge reputaMe, wellicht is dat ook de
reden dat er zo weinig Pollocks zijn geproduceerd.
Thijs Loeﬀen hee* deze motor in 1988 in Engeland gekocht.
Eigenaar, Lechmere, wilde de volgende dag al zijn motoren met
toebehoren op een veiling verkopen. Loeﬀen kon de motor de dag
vóór de veiling nog kopen voor £ 2.500,- (gld 11.250,-); jammer
maar dit was te duur voor hem. Op de veiling kocht hij haar alsnog,
maar toen moest hij er echter £4.000,- (gld 18.000,- ) voor betalen.
Vanzelfsprekend was Thijs hier niet blij mee.
Via een arMkel met foto in een
Engels Mjdschri* kregen wij
mailcontact met de kleinzoon van
de vriend van de vorige eigenaar
Nick Lechmere uit Herford
(Engeland. Dit was in de jaren 80.
Het was al meteen duidelijk dat we
het over dezelfde motor hadden,
want naam en herkomst staan op
het frame van de motor. In Engeland werd deze motor toen al
ingezet bij evenementen. Ter nadere info hee* hij ons bijgaande
foto’s gemaild.

Zie voor alle jubileumactiviteiten www.de-tuut.nl.

Volg ons op Facebook
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Jubileumjaar van
stoomgemaal De Tuut
geopend door de Commissaris der Koning
Dhr. C. Cornielje

Juni 2018

Opening jubileumjaar.
Op 13 mei jongstleden werd het
jubileumjaar 2018 geopend door de
Commissaris der Koning van Gelderland
Dhr. C. Cornielje. Na een welkom door de
voorzifer van de SMchMng Baet en Borgh,
Dhr. H. Keereweer kreeg Dhr. Cornielje
het woord en sprak hij zijn waardering
uit voor het vele werk dat werd verricht
door de vrijwilligers, waardoor De Tuut
haar 100-jarig bestaan in oorspronkelijke
staat kan vieren.
In het gevolg van Dhr. Cornielje gaven ook
de burgemeester V. van Neerbos, wethouders Mw. A. Mol, de HH. B.
van Swam, S. Bos en T. de Vree van de gemeente West Maas en Waal
en de wethouders S. van Elk van Druten en P. Loermans van de
gemeente Wijchen acte de présence.
Bijzonder verheugd waren we over de aanwezigheid van locodijkgraaf Dhr. M. Gremmen. Dankzij zijn intervenMe bij het
waterschap werd het Bloemersgemaal uitgeschakeld en kon De Tuut,
voor het eerst sinds 50 jaar weer als vanouds pompen. Genoemd
Bloemersgemaal kon die dag ook bezichMgd worden.
Eveneens aanwezig waren vertegenwoordigers van Royal
HaskoningDHV. Dit ingenieursbureau ontwierp Mjdens de Eerste
Wereldoorlog stoomgemaal Appeltern, tegenwoordig bekend onder
de naam De Tuut.
En… last but not least was aanwezig dhr. J. Garsijn, schrijver van het
tot op de dag van vandaag gehanteerde ‘Technisch Handboek’ en
grote animator uit het begin van de restauraMeperiode.
Na de vele woorden van waardering bezochten de gasten de
thematentoonstelling ‘100 Jaar De Tuut’ en kregen daarna door Dhr.
J. Verheggen een rondleiding door het gemaal.

Thematentoonsteling ‘100 Jaar De Tuut’
Op zaterdag 5 mei jongstleden werd het seizoen 2018 van Museum
De Tuut oﬃcieel geopend met de opening van de
thematentoonstelling ‘100 Jaar De Tuut’ door burgemeester V. van
Neerbos van de gemeente West Maas en Waal in gezelschap van de
wethouders Dhr. B. van Swam en Mw. A. Mol.
Met het doorknippen van een lint tussen het ‘Stoomcafé’ en het
ketelhuis door de burgemeester werd de tentoonstelling voor het
publiek open gesteld.
De gasten werden, onder de deskundige leiding van Mw.D. Hoekstra,
door de tentoonstelling geloodst, waarna Dhr. J.Verheggen voor de
gasten een rondleiding door het gemaal verzorgde.
Zie voor alle jubileumactiviteiten www.de-tuut.nl.

Volg ons op Facebook
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De Tuut als crisiscentrum.
Op 8 mei 2018 vond er bij De Tuut
een grote, gezamenlijke oefening
van Brandweer, ambulancedienst
en EHBO uit Beuningen plaats.Er
was veel belangstelling en vooral
de duikploeg en de redding van
een te water geraakte auto trokken
Voor een live-verslag van dit
spektakel kijk op:
hfps://youtu.be/ROqy1cfPUS8

GelijkMjdig met het Stoomfeest worden in het weekend van 7 en 8
juli ook de Maasfeesten in Appeltern gevierd.
Hieronder vindt u het programma; De parkeerplaats bij De Tuut is
gereserveerd voor bezoekers van De Tuut. Parkeren voor de
Maasfeesten wordt apart aangegeven. Er zijn verkeersregelaars
aanwezig die u de juiste parkeerplaatsen kunnen aanwijzen.

Zaterdag 7 juli:
Vanaf 09:00 uur Beachvolleybaltoernooi (nieuw!):
Beachvolley aan de Maas i.s.m. Atalante.
Met medewerking van Disco Vaan en zanger Rutger.
Rond 17.00 uur prijsuitreiking en BBQ?
Vanaf 11:00 uur Pannatoernooi:
Voor de derde keer Panna voetbaltoernooi voor en door de jeugd.
Vanaf 21:00 uur Tentfeest met Eclips:
Dorpsfeest in de grote tent aan de Maas
Met Brabantse allround coverband Eclips.

Zondag 8 juli:
Vanaf 10:00 uur 30e Appelternloop:
10.00 uur: Start 5-10-15 km vanaf 16 jaar m/v.
10.30 uur: Start trailrun (nieuw!).
11.30 uur: Start jeugdloop
Vanaf 14:00 uur Gezinsfietstocht Maas en Waal:
De fietstocht van vorig jaar wordt wegens succes opnieuw
georganiseerd. Deelnemers kunnen kiezen voor 20 of 40 km.
Start en finish zijn in de feesttent aan de Maas tegenover de RK
kerk.
Vanaf 16:00 uur Middagmatinee & Ballonvaart:
Op zondagmiddag is er op het terras bij de feesttent een gezellig
matinee met optredens van entertainer Pal van den Hoogen en
Disco Vaan. Om 17.00 uur trekking plek ballonvaart.
19.30 uur: Opstijgen ballon vanaf evenemententerrein.
De kinderen kunnen zich beide dagen ook nog prima vermaken op
het springkussen en de stormbaan.
Zie voor alle jubileumactiviteiten www.de-tuut.nl.

Volg ons op Facebook
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Toegangsprijzen 2018.
Tijdens de stoomdagen en de
motorendag is de
toegangsprijs € 6,00 p.p.
Het motorenmuseum is dan
óók open en bij de prijs
inbegrepen. Kinderen t/m 12
jaar onder begeleiding en
donateurs met 1 introducé
graMs.
Het rondvaartbootje dat door
de spuisluis vaart is uitsluitend
Mjdens de stoomweekenden in
bedrijf.
Toegangsprijzen buiten de
stoomweekenden Yjdens de
reguliere openingsYjden:

Juni 2018

Het stoomgemaal is van mei t/m oktober zes dagen per week open
(maandags gesloten) en te bezichMgen. Van november t/m april is
het vier dagen in de week open (dinsdag t/m vrijdag) voor een
toegangsprijs van € 3,50 p.p. U kunt vrij rondlopen door ons unieke
stoomgemaal. Op tal van plekken is informaMe over het gemaal, de
betekenis ervan en de historie van het gemaal en het gebied. Het is
dan open van 11.00 - 16.00 uur. Voor groepen > 15 personen
kunnen het gehele jaar door rondleidingen op afspraak
georganiseerd worden.
Tijdens de stoomdagen (zie www.de-tuut.nl) zijn er overal in het
gemaal vrijwilligers aanwezig om u te vertellen over de techniek en
de historie van het gemaal. Zij beantwoorden ook graag uw
vragen. Het motorenmuseum is geopend en in bedrijf Mjdens de
stoomdagen. Voor groepsbezoek kan het op afspraak ook
opengesteld worden. In de maanden juli/aug/sept. is het op zondag
open. De toegangsprijs bedraagt dan 5 euro voor gezamenlijk
bezoek motorenmuseum en De Tuut.
In het Stoomcafé kunt u een kopje koﬃe met of zonder gebak en
een drankje krijgen. U kunt u er verbazen over de collecMe SAS,
een verzameling van miniatuur- en speelgoed-stoommachientjes.
Kijkt u voor u komt nog even naar onze site voor de laatste
informaMe over openstelling.

● Bezoek stoomgemaal
€ 3,50 p.p.

Programma

● Kinderen t/m 12 jaar, onder
begeleiding en donateurs met
1 introducé graMs

Zondag 8 juli:
Stoomfeest. Het gemaal Bloemers is deze dag ook geopend. Dit weer
in samenwerking met het Waterschap Rivierenland.
Zondag 19 augustus:
StaMonaire motorendag in Het Motorenmuseum. Stoomgemaal
open, maar staat niet onder stoom.
Zondag 9 september:
Open Monumentendag.
Verdere
stoomweekenden:
7 en 8 juli,
11 en 12 augustus,
8 en 9 september,
20 en 21 oktober.
Het Motorenmuseum is
open op elke zondag in de
maanden juni t/m
augustus.
In september echter alleen
op zondag 9 september.

Zie voor alle jubileumactiviteiten www.de-tuut.nl.

Volg ons op Facebook

