zaterdag 19 september 2015

Vooraankondiging
Najaar excursie Appeltern
Zaterdag 19 september gaat onze excursie naar het dorpje Appeltern in het
land van Maas en Waal.
's Morgens gaan wij op bezoek bij het museum-stoomgemaal de Tuut.
's Middags maken we een korte wandeling over het terrein van de voormalige
heerlijkheid Appeltern.

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:
's Morgens gaan wij op bezoek bij het museum -stoomgemaal de Tuut. Dit stoomgemaal is
het enige nog overgebleven stoomgemaal in het Gelders rivierengebied. Het gemaal is in
1967 buiten gebruik gesteld en midden jaren tachtig van de ondergang gered. De
restauratie en exploitatie is in handen van de projectgroep Stoomgemaal de Tuut. De
projectgroep bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.
Wij worden welkom geheten in het stoom café met een kop koffie en gebak. Na een
inleiding over de geschiedenis van stoomgemalen en stoomgemaal De Tuut in het
bijzonder worden wij rondgeleid. Dit gebeurt zowel in het stoomgemaal als in het
naastgelegen motorenmuseum, In het motorenmuseum is de Loeffen collectie
tentoongesteld. Het gaat hier om motoren van voor 1930 met een liggende cilinder en een
open krukas.

Voor de lunch gaan we naar pannenkoekenrestaurant 't Sprookjeshof. U krijgt hier ruim de
tijd om te genieten van een heerlijke lunch.
Na de lunch maken we een korte wandeling over het terrein van de voormalige
heerlijkheid Appeltern. Wij worden deskundig rondgeleid langs het restant van het
oorspronkelijke landhuis Appeltern waar o.a. Joan Derk van Capellen, een voorman van de
patriotten heeft gewoond. De wandeling heet dan ook: Naar de aartsvader van de
Nederlandse democratie.
Als afsluiting gaan we weer terug naar het pannenkoekenrestaurant voor een drankje en
bittergarnituur!
Voor de auto is de parkeerplaats van stoomgemaal de Tuut beschikbaar. Van daaruit liggen
zowel de Tuut, het restaurant als het terrein van de heerlijkheid op loopafstand.
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