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Nieuwsbrief nr. 63

Een paar hoogtepunten in 2018
2018 stond in het teken van het 100-jarig bestaan van
Stoomgemaal De Tuut. Er werden meerdere
interessante en vooral mooie ac@viteiten opgezet
zoals:
● Diverse stoomweekenden en een motorendag;
● Een stoomfeest met diverse ac@viteiten
waaronder oude stoomwalsen, stoomtractoren,
een door paarden getrokken brandweer, diverse
kramen en een uitgebreide horeca;
● De thematentoonstelling ‘100 jaar De Tuut’,
feestelijk geopend door de burgemeester van
West Maas en Waal, dhr. Van Neerbos;
● Op 13 mei draaiden, na ruim 50 jaar, de
pompen weer als vanouds. Het startsein werd
gegeven door Dhr. Cornielje, Commissaris van de
Koning in Gelderland door het opendraaien van de
stoomafsluiter;
● Benoeming tot ridder in de Orde van Oranje
Nassau van ons bestuurslid en oudvoorziKer Dhr. J Reijnen;
● Afslui@ng van dit memorabele jubileumjaar met
een geweldig feest voor alle vrijwilligers.
Rest ons, na dit fantas@sch jubileumjaar, u allen, zowel
bezoekers als vrijwilligers, en niet in de laatste plaats
onze donateurs, fantas@sche feestdagen en een
voortreﬀelijk 2019 toe te wensen.
Bestuur en vrijwilligers van Museum De Tuut.

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

Volg ons op Facebook
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Winterprogramma

Programma 2019

Ook dit jaar zet De Tuut weer
een winterprogramma op. Het
thema is
‘De Geschiedenis van Appeltern’

Museumseizoen De Tuut

Er worden 3 lezingen gehouden
die bestaan uit een combina@e
van ’n presenta@e van ongeveer
1 uur, een wandeling door de
historische omgeving en een
nazit in Stoomcafé De Tuut.
De data zijn:
Zondag 27 januari 2019
Zondag 3 februari 2019
Zondag 24 februari 2019
De combina@es van lezing,
wandeling en nazit vinden alle
plaats op zondagmiddag in
Stoomcafé De Tuut en duren van
14:00–16:00 uur. De entree
bedraagt, inclusief koﬃe/thee en
gebak € 10,Lezing 1:
De algemene geschiedenis van
Appeltern;
Lezing 2.
Het water als kwelgeest van
Appeltern;
Lezing 3.
Leven en werken van Joan Derk
van der Capellen en de betekenis
daarvan voor de huidige @jd.
Joan Derk van der Cappellen
schreef eeuwen geleden al het
Democra@sche Manifest. Op dit
manifest is onze huidige
grondwet gebaseerd.
Deelname graag aanmelden via
telefoon: 0487-541156
of per mail via info@de-tuut.nl
Dit in verband met het
beschikbare aantal plaatsen.

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

Het seizoen van Museum De Tuut loopt van 4 mei tot en met
27 oktober 2019.
Gedurende die periode is het museum 6 dagen per week van
11:00 tot 16:00 uur geopend. Op maandag is het museum
gesloten.
Over de openingsdagen en -@jden van Het Motorenmuseum
wordt nog overleg gepleegd in de eerstvolgende nieuwsbrief
wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Zaterdag

Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag

04 mei: Seizoensopening met de
thematentoonstelling “De geschiedenis van
de Stoommachine De machine die de wereld
en de mens veranderde”.
11 en zondag 12 mei: Stoomweekend en
tevens Molen- en Gemalendag
06 en zondag 07 juli: Stoomweekend
04 augustus: Maas- Waalse Maaldag
17 en zondag 18 augustus: Stoomweekend
18 augustus: Sta@onaire Motorendag
14 en zondag 15 september: Stoomweekend,
tevens Open Monumentendag
19 en zondag 20 oktober: Stoomweekend

AED bij De Tuut.
Onlangs is aan de zijgevel van de
motorenzaal van ons gemaal een AED
geplaatst. De financiën voor dit
levensreddende apparaat werden
bijeengebracht via crowdfunding.
Inmiddels hebben 2 x 6 vrijwilligers van De
Tuut een cursus voor de bediening van de
AED ontvangen. Zij zijn nu de trotse
beziKers van het diploma “Basic Life Support”.
De cursus werd door
de EHBO-afdeling
Beuningen gra@s
gegeven als compensa@e voor het mogen
gebruiken van het
tuuKerrein voor de
jaarlijkse gezamenlijke
oefening van EHBO,
Brandweer en
Ambulancedienst.

Volg ons op Facebook
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Van Redder tot Ridder.
Zaterdag 20 oktober
jongstleden€en, @jdens de
afslui@ng van het 100-jarig
jubileum van Stoomgemaal
DeTuut, werd onze oudvoorziKer Jan Reijnen
geridderd in de Orde van
Oranje Nassau.
Jan is @entallen jaren voorziKer geweest van
Monumentens@ch@ng Baet en Borgh, waaronder ook De
Tuut valt en is nog steeds bestuurslid. De burgemeester
van Druten, de heer van Riswijk speldde hem, in het
bijzijn van zijn echtgenote Bets, hun kinderen en
kleinkinderen en een groot aantal genodigden en
vrijwilligers van De Tuut, de koninklijke onderscheiding
op.
Jan zet zich al jaren in voor het behoud, het beheer en het
promoten van het erfgoed in Maas & Waal. Onder dit
erfgoed valt ook stoomgemaal ‘De Appelternsche Sluis’ in
de volksmond De Tuut genaamd.
Onvermoeibaar, doortastend en energiek heek Jan al die
jaren elke mogelijkheid benut om De Tuut van de
ondergang te redden. Hij deed dit door eigenhandig bij de
restaura@e mee te werken, het verkrijgen van subsidies
en het overtuigen van mensen van het belang van het
restaureren en in stand houden van ons erfgoed.
Door de gedrevenheid van Jan, samen met een grote
groep vrijwilligers, staat De Tuut er, na een jarenlange
restaura@e weer als nieuw bij en is weer geheel
opera@oneel, hetgeen dit jaar beves@gd werd door,
@jdens het eeuwfeest, het gemaal weer als vanouds te
laten pompen.
Ook is Jan bestuurslid van de Nederlandse
Gemalens@ch@ng en voorziKer van Federa@e Industrieel
Erfgoed Nederland. Daarnaast werkte hij mee aan diverse
uitgaves over de streekgeschiedenis van Het Land van
Maas en Waal.
Nog steeds is Jan zeer direct betrokken bij De Tuut en
haar vrijwilligers. Die laatsten brachten dan ook, na de
uitreiking van de koninklijke onderscheiding, met veel
verve ‘Het Tuutlied’ voor hem ten gehore.
Zie voor alle activiteiten www.de-tuut.nl.

Volg ons op Facebook
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Onderhoud en keuring stoomketel.

De schoorsteen van de Tuut.

Bij een stoomketel is het van belang dat deze
betrouwbaar en vooral veilig func@oneert.
Dit geldt natuurlijk ook voor de stoomketels
in de Tuut. Op dit moment wordt ketel 2
klaargemaakt voor de verplichte periodieke
keuring. Deze ketel is van het type Lancashire, waarbij twee vuurgangen door het
water-gedeelte lopen. De schoonmaak van
de ketel, vuurgangen en appendages is een
klus die grondig moet worden uitgevoerd.
Hiervoor zijn de vrijwilligers enkele weken in
touw. Tegelijker@jd worden de ketel en appendages op onregelma@gheden gecontroleerd, eventueel gerepareerd en worden
alle pakkingen vervangen. Op de foto is goed
te zien dat het een “vuil” klusje betrek.

De schoorsteen van de Tuut is herbouwd in
1997 en heek een hoogte van 35 meter. De
warme rookgassen in de schoorsteen zijn
lichter dan de buitenlucht waardoor er trek
in de schoorsteen ontstaat en de rookgassen
naar de buitenlucht worden afgevoerd.
Tijdens de opstart van de ketel is de trek in
de schoorsteen vaak nog niet voldoende
aanwezig omdat de lucht in de schoorsteen
nog koud is. Daarom wordt er onderin de
schoorsteen een vuurtje gestookt zodat de
lucht opwarmt waardoor de rookgassen
beter door de schoorsteen gaan en de trek
aanwakkeren.
De schoorsteen moet vanwege de
temperatuur en aanwezige stoﬀen in de
rookgassen aan hoge eisen voldoen en
bestaat daarom deels uit vuurvaste stenen
die zorgvuldig gemetseld zijn. In de
schoorsteen bevindt zich verder nog een
stalen pijp zodat het metselwerk minder
aangetast wordt.

Onder andere worden het vuurdeurraam,
het rooster en de vuurbrug verwijderd,
evenals de veiligheden, peilglazen, hoofdstoomafsluiter, voedingwater-klepkasten en
de spuiafsluiter. Daarna is de ketel klaar voor
keuring.
De ketel wordt gekeurd door een inspecteur
van Lloyd’s Register Nederland B.V. Na
goedkeuring kan de ketel dan weer twee jaar
mee tot de volgende keuring.
Momenteel is de Tuut vier dagen per week
geopend, als u eens wilt zien hoe de
installa@e er @jdelijk bijstaat, bent u van
harte welkom.
Zie voor alle activiteiten www.de-tuut.nl.

Op de foto ziet u de ruimte waar de
schoorsteen verwarmd wordt.

Volg ons op Facebook
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Programma 2019
Museumseizoen De Tuut
Het seizoen van Museum De Tuut loopt van 4 mei tot en met 27
oktober 2019.
Gedurende die periode is het museum 6 dagen per week van
11:00 tot 16:00 uur geopend. Op maandag is het museum
gesloten.
Over de openingsdagen en -@jden van Het Motorenmuseum
wordt nog overleg gepleegd in de eerstvolgende nieuwsbrief
wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Zaterdag

Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag

04 mei: Seizoensopening met de
thematentoonstelling “De geschiedenis van
de Stoommachine De machine die de wereld
en de mens veranderde”.
11 en zondag 12 mei: Stoomweekend en
tevens Molen- en Gemalendag
06 en zondag 07 juli: Stoomweekend
04 augustus: Maas- Waalse Maaldag
17 en zondag 18 augustus: Stoomweekend
18 augustus: Sta@onaire Motorendag
14 en zondag 15 september: Stoomweekend,
tevens Open Monumentendag
19 en zondag 20 oktober: Stoomweekend

Fotograﬁe Hein van Buuren

De vrijwilligers van Museum De Tuut wensen u fijne
feestdagen en een gelukkig 2019!

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

Volg ons op Facebook
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Dit artikel verscheen in het septembernummer van ‘Het
Waterschap’ over de waterschapschat De Tuut.

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

Volg ons op Facebook

