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… Even voorstellen: Karien & Giel … 

Hallo sportieve bezoeker van de Tukhut website, 

 

wij zijn Karien en Giel, en zijn sinds eind 2013 patrons van de Tukhut. In 2010 zijn we lid geworden  

van de NKBV omdat we genieten van buitensport en “buiten” zijn in het algemeen. In onze vrije tijd  

gaan we graag hardlopen, racefietsen of mountainbiken door het Limburgse heuvelland, en in  

de (zomer- en winter-) vakanties zoeken we de bergen op om er te skiën, wandelen en fietsen.  

In 2010 hebben we een C1-cursus gedaan bij de NKBV, en in de komende winter willen we  

d.m.v. een NKBV-cursus beter leren off-piste te skiën. 

In de Hoogtelijn hadden we al wel 

eens gelezen over de Tukhut, maar 

pas na aandringen van webmaster 

Pierre zijn we er in de nazomer van 

2013 voor het eerst op bezoek 

geweest. En dat beviel heel erg goed! 

We hadden ons eigenlijk niet 

voorgesteld dat je op slechts een 

uurtje rijden van de Nederlandse 

grens (nou ja, bijna twee als je de 

toeristische route neemt na Luik….) 

zo lekker buiten kan zijn!  

 

We zijn toen in een paar maanden tijd een keer of vier komen 

overnachten. En aangezien we nog steeds erg enthousiast waren, 

heeft Pierre ons voorgesteld om patron te worden. We hebben 

hier niet al te lang over hoeven na te denken, mede dankzij 

Tukhut-commissielid Hannie, die ons al binnen een paar weken 

wist te strikken om te worden ingewerkt. We hebben vervolgens 

ook meteen deelgenomen aan de jaarlijkse Patronsvergadering 

die begin november jl. in de Tukhut gehouden is. Dat was voor 

ons tevens het uitgelezen moment om een aantal collega-patrons 

nader te leren kennen en van hen nog wat aanvullende “tips” 

over het boeiende Patronsvak mee te krijgen. 

 

http://www.tukhut.nl/
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Als jonge patrons (wij zijn allebei “early” 

dertigers) lijkt het ons leuk mensen enthou-

siast te maken (en te houden!) om op een 

actieve manier buiten van de natuur te 

genieten. De Tukhut is enorm mooi ge-

legen: op slechts een uurtje van de Neder-

landse grens wanen wij ons elke keer weer 

op vakantie! Het is een ideale uitvalsbasis 

om te gaan hardlopen, wandelen, kanoën 

en mountainbiken. Er is daarnaast nog 

genoeg anders te beleven: we hebben 

ondertussen ook al een paar horeca-

etablissementen aan ons favorietenlijstje 

toegevoegd….. Dus indien je nog een terras 

of restaurantje zoekt in Sy, Hamoir of 

Durbuy: we hebben nog wel een paar leuke 

ideetjes voor je! 

 

Wij hopen je, liever gauw dan ooit, ook een keer op gastvrije wijze te mogen begroeten in de Tukhut,  

en staan graag met raad en daad klaar !!! 

 

Met vriendelijke Tukhut-groet, 

Karien & Giel 
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