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Voorwoord
Na de afsluiting van het stookseizoen 2010 kunnen we terugkijken op een paar buitengewoon
succesvolle activiteiten. In de eerste plaats zou ik
de Nationale Gemalendag willen noemen, waarbij
De Tuut gastheer mocht zijn voor een congres
waarbij vrijwel ieder die in Nederland iets met
gemalen van doen heeft, aanwezig was. In de
tweede plaats was het voor alle betrokkenen zeer
stimulerend om voor onze sponsor Electrabel een
bijdrage te leveren aan de opleiding van operators
voor de nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte.
Beide activiteiten kregen in de media veel aandacht.
Na de conservering van de installatie voor de winterstop zijn de vrijwilligers meteen doorgegaan
met zaken die we onder handen hebben om ons
museumgemaal voor de toekomst te behouden en
voor bezoekers nóg aantrekkelijker te maken.
Hierbij kunnen genoemd worden:
-- de historische bemalingspomp, die door onze
Crossley diesel vroeger in het gemaaltje in de
polder van Lexmond werd aangedreven, en die
een plek heeft gekregen naast het Bloemersgemaal op de dijk van de Maas; het is een
blikvanger die wandelaars en fietsers op deze
schilderachtige dijk doet begrijpen wat er bij

waterbeheersing allemaal komt kijken. Er zal
eerdaags een informatiebord bij geplaatst worden.
-- de voorbereidingen om een expositieruimte te
bouwen voor de collectie historische verbrandingsmotoren, die we bij testament van molenaar Thijs Loeffen uit Beneden-Leeuwen al in
2007 geschonken kregen; Waterschap Rivierenland werkt mee door op het terrein van het
Bloemersgemaal een stuk grond ter beschikking te stellen; de Gemeente West Maas en
Waal biedt uitzicht op een vergunningenprocedure, die een en ander in redelijk tijdsbestek
mogelijk moet maken; de fondsenwerving is
momenteel niet eenvoudig, maar we zijn optimistisch gestemd.
-- de restauratie van de beide Lancashire ketels
met bijbehorende oververhitters.
Ook vanaf deze plaats wil ik graag mijn waardering uitspreken voor de sponsoren die ons vaak al
jaren terzijde staan om de exploitatie en instandhouding van het musemgemaal mogelijk te maken. Zonder hun genereuze bijdragen stond de
zaak er vast niet zo goed voor, als we nu kunnen
tonen.
Namens het bestuur,
Minne Kikstra

Techniek (door Henk Buiteman)
Omdat er wekelijks een verslag van de werkzaamheden (het Tuutjournaal) wordt geschreven,
is het gemakkelijk na te gaan wat er op de woensdagavond, de donderdag en de werkzaterdagen
steeds is gerealiseerd. En dat is niet niks.
Veel kleine klussen, zoals bijvoorbeeld schilderen, timmeren, administratie en aanleg elektra,
zijn misschien niet altijd spectaculair, maar ze zijn
wel absoluut noodzakelijk. Uiteraard zijn ook het
schoonmaken van de ruimtes en het zorgen voor

koffie en soep voor de vrijwilligers niet te verwaarlozen werkzaamheden.
Na het laatste stoomweekend in oktober hebben
we gedurende drie dagen een theorie- en praktijkcursus gegeven voor een groep werktuigkundigen
van de nieuwe centrale van Electrabel op de
Maasvlakte. Onze kleine installatie is namelijk
uitermate geschikt voor het uitleggen van de
grondbeginselen van het stoomproces (zie ook het
stukje van Mart van den Brink).
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Aansluitend zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de tweejaarlijkse keuring van Ketel 1.
Deze ketel is alweer tien jaar bedrijfsvaardig en
heeft inmiddels vijf keuringen achter de rug.
Na drieënveertig jaar niet meer in gebruik te zijn
geweest, heeft Ketel 2 tot onze grote vreugde het
eerste deel van de herkeuring goed doorstaan. Dit
was met name voor de vrijwilligers die dit hadden
voorbereid, een spannende aangelegenheid. Vervolgens hebben we de ketel warm gestookt om
hem goed droog te krijgen. Er is echter nog het
nodige te doen, vóórdat hij voor de definitieve
herkeuring echt op druk gestookt kan worden.
De oververhitter en de stoomleidingen bleken
totaal verrot en we moeten dit alles - zoals u ook
in de vorige Monumentaal heeft kunnen lezen dan ook vervangen.
De onderdelen zijn inmiddels besteld bij de firma
NEM in Hengelo en ze worden vervaardigd door
Tube-Tec, een bedrijf dat in Duitsland gevestigd
is. Het monteren van deze stoomleidingen zal
voor de vrijwilligers een geweldige en uitdagende
klus betekenen, maar ze zijn wel wat gewend en
hebben - zowel letterlijk als figuurlijk - wel voor
hetere vuren gestaan.
Voorts is de bemalingspomp van Machine 1 voorzien van nieuwe lagers, zodat de as van de pomp
en van de stoommachine weer in één lijn liggen.
Het is de bedoeling dat we hier in het komende
stookseizoen mee gaan proefdraaien.
De Crossley motor in de motorenzaal is nu in de
afbouwfase en hij zal, als alles naar wens ver-

loopt, binnen afzienbare tijd weer kunnen werken.
De bemalingspomp van deze uit 1924 stammende
motor, die destijds 60m³ per minuut kon verpompen, staat nu als monument te pronk op de dijk bij
het Bloemersgemaal.
Ook hebben we onlangs een nieuwgebouwde boekenkast in gebruik genomen. De vorige was te
klein geworden, sinds we met enige regelmaat
oude technische boeken door bezoekers krijgen
aangeboden.
Kortom, er zijn ook in het afgelopen halfjaar weer
veel activiteiten ontplooid met als doel ‘de techniek van toen’ voor een breed publiek zichtbaar te
maken.

Voor onze openingstijden zie www.de-tuut.nl

Opleiding operators voor Mega Centrale in Rotterdam (door Mart van den Brink)
Stoom blijft stoom.
Stoom wordt vaak geassocieerd met vroeger tijden, met stoomschepen en stoomtreinen en met
bezwete, zwartgevlekte en bonkige stokers. Het
lijkt wel of stoom uit de moderne tijd is verdwenen. Niets is echter minder waar.

Stoom speelt heden ten dage nog steeds een belangrijke rol.
In een kolencentrale komt bij de verbranding van
kolen warmte vrij, waarmee van water stoom
wordt gemaakt. Met deze stoom wordt een turbine
(de opvolger van de stoommachine) aangedreven.
De turbine is gekoppeld aan een generator/
dynamo, waarmee de stroom wordt opgewekt.
Zelfs bij een kerncentrale wordt met stoom gewerkt, want met de warmte die vrijkomt bij de
kernsplitsing, wordt water gekookt en stoom gemaakt voor de aandrijving van een generator.
Als je tegenwoordig een kijkje gaat nemen in een
grote elektriciteitscentrale, zie je bijna niets meer
bewegen en ben je alleen maar onder de indruk
van de enorme afmetingen en de wirwar van geïsoleerde leidingen.
In de bedieningsruimte staan tientallen computerschermen waar met een muis het hele proces gecontroleerd en gestuurd kan worden. Het is dan
wel belangrijk om te weten wat je met één muis2

klik kunt veroorzaken. Je moet dus wel inzicht
hebben in het hele proces. Dat is iets wat je niet
zomaar in één dag kunt leren. Daarom zijn de
toekomstige operators voor de nieuwe kolengestookte centrale van Electrabel op de Maasvlakte
met een vermogen van 800 mega watt (Mw) al
vanaf september 2010 in opleiding om in april
2013 deze nieuwe centrale in bedrijf te kunnen
nemen.
Deze opleiding vindt plaats op Centrale Gelderland in Nijmegen. Gedurende deze opleiding is de
eerste groep van vijftien operators in november
2010 ook een aantal dagen bij ons op De Tuut in
Appeltern geweest om de basiskennis onder de
knie te krijgen. En dat werkte, het was bikkelen,
volgens de jongens.

Na een hele dag theorie door onze opleider volgde
er een dag praktijk. Wat de eerste dag was geleerd, kon de volgende dag dus meteen in praktijk
gebracht worden. Dus niet op de stoel zitten en
een paar keer met de muis klikken, maar alle zintuigen laten werken. Kijken naar de meters, luisteren of de stoomtoevoer op gang komt, voelen of

de leiding al warm wordt, ruiken of de smeerolie
niet verbrandt en dan ook nog eens de spieren
laten werken bij het scheppen van de kolen. Maar
vooral ook weten wat er precies gebeurt, zoals bij
het voorwarmen van stoomleidingen. Eerst komt
er alleen maar water uit een aftap, na een tijdje
komt er water met een beetje stoom en vervolgens
volop stoom. Dan moet er weer op de temperatuurmeter gekeken worden om te zien of de stoom
iets oververhit is, zodat het volgende deel voorverwarmd kan worden. En hoe belangrijk het is
dat er geen water meer in de stoom aanwezig is,
wordt uitvoerig door de machinisten van De Tuut
uitgelegd. Bij waterslag kunnen stoomleidingen
van zelfs 40 mm dikte kapot slaan door de enorme
drukgolven die kunnen ontstaan.
Een installatie als de onze is mooi overzichtelijk
en niet te gecompliceerd; een ideale plek om één
van de gepatenteerde stoomprincipes van James
Watt uit te leggen. Door het plaatsen van een
aparte condensor na de stoommachine en door het
gebruik van een luchtpomp ontstaat er een zeer
lage druk, waardoor het expansieproces langer
benut kan worden. De afgewerkte stoom condenseert dan niet bij 100 graden, maar bij circa 33
graden, afhankelijk van de druk. De kans dat deze
operators in de toekomst hun vingers branden aan
een verkeerde muisklik is hierdoor een stuk kleiner geworden.
Het waren leuke en leerzame dagen, die door de
groep als onvergetelijk werden bestempeld. Ook
Electrabel was tevreden met het verloop ervan en
is daarom van plan om toekomstige operators en
onderhoudstechnici die op de Maasvlakte worden
aangenomen, een stoomcursus op De Tuut te laten
volgen. Onze doelstelling is het instandhouden
van dit industrieel erfgoed, maar ook de historische kennis kan een bijdrage blijven leveren aan
een moderne toekomst.

De Tuut in vroeger dagen ten tijde van machinist Louis Fliervoet, deel 3 (door Henk Buiteman)
De kolenschepen, zoals hier de Flora Bastiana
(100 ton), konden bij hoogwater vlakbij de sluis
afmeren. Dit schip staat ook vermeld in het dagboek van opzichter G.J. Arntz, dat tijdens de
bouw van De Tuut werd bijgehouden. De kolen
werden via een loopplank met kruiwagens gelost.
Het moge duidelijk zijn dat hierbij veel mensen
waren betrokken en dat het zwaar werk was. Bij
laagwater lagen de schepen echter aan de loswal
te Appeltern en dan werden de kolen met paard en
wagen naar de kolenloods vervoerd. Dit nam soms
wel drie dagen in beslag! Later werden voor dit
doel vrachtauto’s van de firma Mulders gebruikt.
Maar ook dan moesten er kruiwagens aan te pas
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komen om de kolen naar de loods zelf te vervoeren.
Omdat de opslagruimte in deze loods optimaal
benut moest worden, liepen de arbeiders vervolgens met zakken kolen op de rug via loopplanken
naar achteren omhoog tot onder de kapspanten.
Daar werden de kolen dan gestort.
Oorspronkelijk was de loods een open gebouw,
waar de wind vrij spel had. In de winter was het
daar dus altijd koud. Veel later (in de oorlogsjaren) heeft men hem enigszins afgeschermd, maar
dit was meer om ervoor te zorgen dat er geen kolen werden gestolen.
Als het stoomgemaal in bedrijf was, kon er door
de stokers, maar ook door boeren uit de omgeving, geld verdiend worden met het vervoer van
de kolen. Dat betekende dat men wel de beschikking moest hebben over een paard en wagen.
Door de contacten - tijdens het lossen en laden met de schippers kregen sommigen kans op ander
werk, bijvoorbeeld als schippersknecht.
Eenmaal in bedrijf, werden de kleine en één grote
ketel gestookt. De stokers werkten dan in twee
ploegen. De grote ketel werd in één dag opgestookt. Tegenwoordig doen we dit in twee of drie
dagen, om te voorkomen dat er schade aan de
bemetseling ontstaat. Bij mist hing er in het dorp
destijds vaak een stanklucht, die veroorzaakt werd
door het kolen stoken op het gemaal.
Normaal gesproken werd er van september tot
maart continu gedraaid om het kwel- en regenwater uit het Land van Maas en Waal af te voeren.
Dat zal dus ook in 1925 het geval zijn geweest. In
de vroege ochtend van 31 december brak er toen
even ten oosten van Nederasselt een stuk dijk door
en het Land van Maas en Waal stroomde langzaam vol. Het kan niet anders dan dat de ketels
van het gemaal toen onder water hebben gestaan.

Pas toen het waterpeil van de Maas weer was gezakt, heeft het leger de dijk bij Alphen opgeblazen, waardoor het water kon wegstromen naar de
Maas (het Streekhistorisch Museum Tweestromenland heeft hierover een aardig verhaal op zijn
website). Op maandag 18 januari 1926 is het
stoomgemaal weer gaan pompen. In het Maasbommels gemaal echter, dat een stuk lager lag,
schijnt het water tot boven de ketel en de machine
te hebben gestaan. Na de overstroming werden de
dijken bijna een meter opgehoogd, met als gevolg
dat de huizen aan de dijk werden voorzien van een
trappetje omhoog. Ook bij de opzichters- en machinistenwoning van De Tuut zijn die trappetjes
nu nog aanwezig.
In de jaren dertig van de vorige eeuw is er uiteindelijk een aanvang gemaakt met het kanaliseren
van de Maas. Er werden veel bochten in de rivier
afgesneden, zodat het water sneller zou kunnen
afstromen. Het gemaal stond vanaf die tijd dan
ook minder vaak in bedrijf, omdat het water van
de Wetering nu via de openstaande sluis in de
Maas geloosd kon worden.

Het bezoekerscentrum (door Goof van Oers)
Het bezoekerscentrum trok in 2010 wat minder
bezoekers dan in voorgaande jaren, hoewel de
stoomweekends goed bezocht werden. Toch waren er enkele hoogtepunten.

In juni waren we gastheer voor de eerste Nationale Gemalendag. We ontvingen die dag ruim tweehonderd bezoekers, terwijl het gemaal die dag ook
in bedrijf was. Hiervan is in de vorige Monumentaal reeds melding gemaakt.
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In november verzorgden we de catering voor een
groep toekomstige operators van de in aanbouw
zijnde centrale van Electrabel op de Maasvlakte,
die toen bij ons op De Tuut een driedaagse training kregen.
Stoomgemaal De Tuut staat in het werkgebied van
Waterschap Rivierenland. Iedereen betaalt mee
aan ‘zijn’ waterschap, maar over het algemeen is
bij de burger niet zoveel bekend over de werkzaamheden van deze instantie. Wat doet het waterschap eigenlijk?
Een van zijn taken is waterbeheer. Om dit te verduidelijken heeft het waterschap de tentoonstelling Waterbeheer - niet te veel en niet te weinig
gemaakt. Deze tentoonstelling bestaat uit acht
modules, die alle aspecten weergeven die met
waterbeheer te maken hebben.
Een van de mooiste modules is de watertafel, die
het werkgebied van het waterschap van oost naar
west laat zien, met ook nog eens de verschillen in
hoogte in NAP. Met stuwtjes kunnen bezoekers
zelf de waterstand in de polder regelen. De tentoonstelling, die al op diverse plaatsen in het waterschapsgebied heeft gestaan, is nu tijdelijk opge-

steld in het achterste gedeelte van ons bezoekerscentrum. Zij is vooral ook interessant voor scholen. Voor kinderen is er een speurtocht met een
aantal vragen, die beantwoord kunnen worden
door de modules te volgen.
De tentoonstelling is voor groepen op afspraak te
bezoeken. Scholen kunnen hiervoor ook contact
opnemen met het waterschap.
(zie www.wsrl.nl onder educatie)

De ervaringen van een vrijwilliger op De Tuut (door Willem van Gelder)
Zo omstreeks 1997 kwam ik na een arbeidzaam
leven in de meubelindustrie aan mijn pensioen en
omdat ik niet achter de geraniums wilde gaan
zitten, ging ik op zoek naar een zinvolle bezigheid
als vrijwilliger, waar dan ook.
Door mijn ‘hout-verleden’ kwam ik bij de Stoomzagerij Nahuis te Groenlo in contact met stoom,
dat in de beginjaren van de 19e eeuw dé aangewezen aandrijving was van machines. De stoomtechniek werd echter ook toegepast bij o.a. dorsen,
ploegen en bij apparatuur in de melkfabriekjes.

Via het streekblad De Waalkanter kwam ik in
aanraking met Stoomgemaal De Tuut. In deze
krant verscheen toen vrijwel wekelijks een bericht

over de vorderingen van de bouw van de nieuwe
schoorsteen bij het gemaal. Deze schoorsteen
werd met speciale tapsgevormde stenen op de
traditionele manier gemetseld. En dat van binnenuit en overhands (derhalve zonder steiger).
Eigenlijk had ik een cursus amateurmolenaar willen volgen. Zo’n twee- of driejarige cursus had ik
best nog wel aangekund, ware het niet dat mijn
handicap ‘hoogtevrees’ is. Bij een diep bord soep
begint het al te draaien!
Toen in De Waalkanter echter naar nieuwe vrijwilligers voor De Tuut werd gevraagd, ben ik
daarop ingegaan. Ik werd leuk ontvangen, maar
met mijn achtergrond van houtbewerking had ik
in het begin een moeilijke tijd tussen al die techneuten.
Gelukkig ben ik niet op mijn mondje gevallen en
dat hielp mij verder. Oók voor houtbewerkers was
er voldoende te doen en geleidelijk aan kwam er
waardering voor mijn werk.
Toen ik voor het eerst - bij een compleet openliggende Machine 1 - binnenkwam, stelde ik uiteraard de meest stomme vragen, maar Jaap Garsijn
gaf altijd geduldig uitleg. En zo ben ik heel geleidelijk op de hoogte gekomen van het hele gebeuren op het oude gemaal. De vrijwilligers vormden
ook toen al een hecht team, hoewel er een zeker
verschil was tussen de techneuten en de meer
commercieel ingestelden, die zich voornamelijk
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met het bezoekerscentrum bezighielden. Dat verschil is er nog steeds enigszins, maar dat houdt de
zaak scherp.
Jaap Garsijn nam geen enkel risico. Alles moest
worden losgehaald en gecheckt. Geen provisorische reparaties, na zoveel jaren stilstand moest
werkelijk alles perfect zijn. Hij had gelijk, want
alleen door zo te werken kunnen we de toekomst
- zonder grote problemen- tegemoet zien.

Inmiddels zijn we ruim dertien jaar verder en het
is onvoorstelbaar wat er in die tijd is gerealiseerd.
Het bezoekerscentrum is geheel voorzien van een
prachtige tegelvloer met vloerverwarming. Ook
werden er een alarminstallatie en noodverlichting
aangelegd. En dit merendeels door eigen mensen,
want we hebben van alles in huis: elektriciens,
klussers, bouwers, lassers, schilders, stukadoors
en vooral … véél knappe koppen!!

Zo maar een donderdag op De Tuut (door Jacques Verheggen)
Waarom een donderdag? Omdat de donderdag de
drukst bezochte vrijwilligersdag van de week is.
Gemiddeld zijn er dan zo’n zestien tot twintig
personen aanwezig, wat natuurlijk zijn weerslag
heeft op de sloten koffie die genuttigd worden en
het - vooral als de broeders uit Wijchen aanwezig
zijn - gespreksniveau! Soms worden er verhalen
of anekdotes verteld die niemand durft te herhalen.
Omdat er welhaast altijd iemand jarig is, onlangs
was, of gewoon omdat er iets anders te vieren is,
is er vrijwel altijd gebak of taart en soms zelfs
originele baklava. Dit laatste dankzij onze meer
dan ingeburgerde en getalenteerde vrijwilliger van
Turkse afkomst. We zijn er zelfs toe overgegaan
een ‘gebakrooster’ op te stellen, waarbij de toegang tot de ketels via het ‘mangat’ (300 x 400
mm) maatgevend is.

In de middagpauze hebben we dan vaak soep, die
telkenmale door de wederhelft van een van de
vrijwilligers met liefde wordt gekookt. Hoewel
over het algemeen voortreffelijk van smaak, lokt
de soep toch vaak merkwaardige reacties op, zo
van: “Elke erwt hep z’n concert” (snert) of “Iedere
boon geeft een toon” (bonensoep).
Het opa-gehalte is op deze dag bijzonder hoog.
Samen goed voor ruim 1300 jaar. Een bezoeker
had het onlangs nog over een heel nest opa’s.
Zouden we al hun kinderen en kleinkinderen tijdens een stoomweekend tegelijkertijd uitnodigen,

dan zou dat meteen een van de drukst bezochte
stoomweekends zijn!
Technisch verloopt alles op deze dag onder de
strakke regie van onze ‘oppermachinist’. In zijn
enthousiasme maakt hij - vaak geassisteerd door
meerdere fotografen - elke werkdag een aantal
foto’s, die dan, samen met een beschrijving van
verrichte, onder handen zijnde en geplande werkzaamheden, in een wekelijks ‘Tuutjournaal’ worden geplaatst. Een niet geringe prestatie, waarvan
extra vermelding hier zeker op zijn plaats is.
De activiteiten kunnen grofweg worden ingedeeld
in:
-- de motorengroep; zij houdt zich vooral bezig
met de restauratie van onze Crossley en Stork
motor. In een onbewaakt ogenblik hebben ze
gezegd dat de motoren vóór kerst zullen draaien. Wijselijk hebben ze er niet bij vermeld in
welk jaar!
-- de ketelgroep; deze groep is bezig om onze
drie ketels weer in oorspronkelijke staat terug
te brengen, waarbij vooral ‘Ketel 1’ bij veel
vrijwilligers prettige associaties oproept.
-- de machinekamergroep onderhoudt de twee
gelijkstroom stoommachines en houdt de machinekamer in optimale staat.
-- de modelmachinegroep bestaat uit een paar
vrijwilligers die zich vooral bezighouden met
het restaureren van de vele kleine en vaak oude
machientjes die wij door schenkingen in ons
bezit gekregen hebben.
-- de bouw- en timmeractiviteitengroep draagt
zorg voor het algemene onderhoud en aan- of
herbouw.
-- de bibliothecaris draagt zorg voor ruim 150,
vaak zeer oude studie-, instructie- en installatieboeken. Deze boeken zijn inmiddels gecatalogiseerd en staan ter beschikking van iedereen
die direct of zijdelings met De Tuut te maken
heeft.
-- voor het schriftelijk aan de weg timmeren hebben we een heuse PR commissie, die eveneens
op de donderdag actief is.
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-- tot slot is er de onderhoudsgroep, die verantwoordelijk is voor de groenvoorziening en het
in optimale staat houden van onze rondvaartboot
de Jan Douwes.

Binnen een zo heterogene groep als deze vrijwilligersclub springen natuurlijk altijd enkele perso-

nen extra in het oog. Zo hebben we een manusje
van alles met specifieke voorkeur voor marsliederen en schilderen, bij voorkeur zwart, indachtig de
woorden van Henry Ford: “mijn auto’s zijn leverbaar in alle kleuren, als het maar zwart is!”
Over het algemeen is het geluidsniveau vrij hoog.
Vooral onze PR functionaris laat zich hier niet
onbetuigd. Zijn regelmatig weerklinkende, decibellensterke schaterlach slaat soms het hele nest
opa’s met stomheid. Maar ja, hij komt daar dan
ook helemaal voor uit Doorwerth.
Onze huismeester zorgt, naast zijn werk als secretaris, voor de distributie van de koffie, het gebak,
de soep en ruimt de rommel op die iedereen heeft
laten vallen of liggen, vaak geassisteerd door een
van de aanwezigen. Sinds kort hebben we echter
een corvee-rooster, waardoor zijn/hun taken aanzienlijk verlicht zijn.
Rond 14.00 uur komt er een einde aan deze vrijwilligersdag en volgt er onder het genot van een
drankje een soort dagsluiting.

Unieke eendaagse cursus Stoker en Machinist op De Tuut
Als u de enthousiaste mannen in De Tuut aan het
werk ziet om die prachtige, oude stoommachines
aan de gang te houden, beginnen uw handen dan
niet te jeuken om ook een overall aan te trekken
en mee te doen? Nou, dat kan!
Op elke stookdag geven wij één cursist de gelegenheid om een exclusieve cursus te volgen.
U werkt de hele dag mee en krijgt persoonlijke
begeleiding.
De cursusdag begint om 08.00 uur, want om 11.00
uur komen de eerste bezoekers en dan moet er
voldoende druk op de ketel staan om de machines
te laten draaien. U maakt kennis met de vrijwilligers van dienst, zoals die in de stoomwereld genoemd worden. Eerst wordt het rooster van de
ketel schoongemaakt, want er ligt nog as van de
vorige keer. Daarvan krijg je vuile handen en vanaf nu wordt er geen ‘u’ meer gezegd, je hoort er al
helemaal bij.
Na een inspectieronde om de ketel maak je met
hout de ketel aan en je stookt hem daarna verder
met kolen. Je test de stoominjector bij minimale
druk en je gaat het leidingsysteem voorwarmen en
ontwateren, in overleg met de machinisten. Daartoe draai je de ketelstoomafsluiter langzaam open
en de stoomleidingen naar de machines komen op
druk.
Nu ga je naar de machinekamer en je helpt om de
machines te tornen en voor te verwarmen. En dan
is het zover, hier ging het allemaal om: samen met
de machinist van dienst start je de machines en jij
houdt ze onder controle.

Aan het eind van de dag zet je de machines definitief stil, helemaal zoals het hoort. En tenslotte
wordt er gepoetst.
Het vuur in de ketel gaat langzaam uit, de dag zit
erop en met elkaar drinken we een glas bij de
nabespreking. Er worden mooie verhalen verteld
en tenslotte krijg je het felbegeerde herinneringscertificaat uitgereikt.

Wilt u hiermee een ander verrassen? Op De Tuut
zijn cursus-cadeaubonnen verkrijgbaar.
Van tevoren heeft de cursist het ‘installatieboek’
al thuis gekregen, zodat hij de theorie onder de
knie heeft voordat hij aan de praktijk begint. Kosten cursus: € 200,00 (inclusief ‘installatieboek’).
Kolen zijn niet goedkoop en op deze manier probeert De Tuut op een ludieke manier de kosten te
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dekken. Tegelijkertijd beloven wij de cursist een
onvergetelijke dag.

Voor informatie en aanmeldingen kunt u terecht
bij Stoomgemaal De Tuut, tel. 0487-541156.
www.de-tuut.nl
info@de-tuut.nl

Openingstijden 2011
Stoomdagen:
14 en 15 mei
9 en 10 juli
13 en 14 augustus
10 en 11 september
22 en 23 oktober

11.00 – 16.30 uur
11.00 – 16.30 uur
11.00 – 16.30 uur
11.00 – 16.30 uur
11.00 – 16.30 uur

Geopend voor bezoek:
1 april t/m 31 oktober:
Elke donderdag
Elke zaterdag in
de oneven weken

10.00 – 15.00 uur
10.00 - 15.00 uur

Verder voor groepen op afspraak.
Exploitatierekening 2010 Stoomgemaal
Inkoop en kosten BC
Restauratie en onderhoud
Voorziening restauratie ketelbatterij
Vaste lasten
Elektriciteit en water
Porti en telefoon
Administratiekosten
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Vrijwilligerskosten
P.R. waaronder nieuwsbrief
Specifieke kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.315 Entreegelden
58.893 Consumpties
19.790 Bezoekersgroepen
578
1.364
900
1.586
351
1.323
8.608
5.048
289

€ 105.045

Opbrengsten trainingen
Overige opbrengsten
Subsidie Gemeente Beuningen
Idem West Maas en Waal
Idem Provincie
Subsidie Waterschap
P.O.P. subsidie
BRIM bijdragen
Draaipremie
Donaties
Sponsoring
Rente uitstaande gelden

€
€
€

5.175
3.504
7.089

€ 3.005
€
592
€ 1.777
€ 3.050
€ 9.779
€ 6.500
€ 45.297
€ 10.729
€
450
€ 2.758
€ 4.600
€
740

€ 105.045

De 41 vrijwilligers hebben het afgelopen jaar een inzet geleverd van 5500 uren. Diegenen die daar gebruik
van willen maken, kunnen een bescheiden kilometervergoeding declareren.
In 2010 is ook het laatste deel van de POP subsidie voor herinrichting van de kolenloods uitgekeerd.
Monumentaal is een nieuwsbrief van Monumentenstichting Baet en Borgh. Deze nieuwsbrief verschijnt minimaal eenmaal per jaar.
Redactie, administratie en foto’s: Henk Buiteman, Wil Buiteman, Goof van Oers, Jacques Verheggen.
Stichting Baet en Borgh, de Tuut 1, 6629 AA Appeltern. Tel. 0487-541156 of 06-15180767 www.de-tuut.nl Postbank 5545151

Druk:

Pontanusstraat 4, 6524 HD Nijmegen, tel. 024-3226715
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