
 

Tukhut Patronsweekend                                                               www.tukhut.nl 

6 – 8 november 2015 

      1 / 3 

 

Verslag van een geslaagd Patronsweekend 

November, meestal regenachtig koud, zit ingeklemd tussen oktober met de herfstvakantie  

en de prachtige najaarskleuren van de natuur en december met alle warmte van de mooie 

feestdagen. Het is dus niet zo verwonderlijk dat het in november doorgaans minder druk is 

in de Tukhut. Echter, één weekend vormt hierop de uitzondering, dan zit de Tukhut helemaal 

vol ondanks dat het november is. Dat is het Patronsweekend, het weekend waarin vrijwel 

alle patrons van de Tukhut, en dat zijn ruim 40 personen, samenkomen en elkaar weer zien. 

Want door het jaar heen, als de ene patron op zondagmiddag de Tukhut afsluit, komt een 

andere patron pas weer op vrijdagmiddag in Sy. Alleen tijdens de schoolvakanties, wanneer 

de Tukhut hele weken geopend is, zien de patrons elkaar bij hun wisseling van de wacht. 

Sommige patrons nemen de vrijdag vrij van hun 

werk en kunnen zo op vrijdagmiddag al genieten 

van de Ardennen en anderen komen pas ’s avonds 

aan. Door verplichtingen op het werk tot 

vrijdagavond laat, maakten Maurice en ik pas op 

zaterdagochtend in alle vroegte de reis naar Sy. Om 

9:00 uur konden we echter meten aansluiten bij het 

ontbijt met croissantjes, spek met eieren, lekkere 

broodjes en vooral heel veel gezelligheid. 

We hadden alle andere patrons al een jaar 

niet meer gezien, dus er viel uiteraard een 

hoop bij te praten. 

Van jonge dertigers tot ver in de zeventig 

met diverse hobby’s en achtergronden, de 

patrons vormen een zeer gemengd gezelschap, maar hebben allemaal één ding gemeen; de 

passie om tijd door te brengen in de natuur. Dus na het ontbijt werd er een mooie route uit 

het grote wandelingenboek uitgezocht om al wandelend de dag door te brengen. Niet alleen 

de beschrijving ging mee, maar ook een grote stift om direct verkeerde beschrijvingen aan 

te kunnen passen. En met patrons die al meer dan 25 jaar in de Tukhut komen, konden we 

van de route afwijken daar waar mooiere paadjes ook naar één van de vele vergezichten 

over de weilanden van de Ardennen leidden. En zo kunnen we als patrons ook weer van 

elkaar leren. 
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We wandelen langs velden waar onbekende 

zaden aan de planten zitten. Een enkeling 

durft ze te proeven en kan aan de smaak 

concluderen dat het mosterdzaad (of iets 

wat daar op lijkt) moet zijn. Halverwege de 

route komen we bij een klein cafeetje, een 

mooie plek om even een stop te maken en 

te genieten van verse koffie, geurende thee 

of een Belgisch biertje. De boterhammen, 

die eenieder tijdens het ontbijt al had 

gesmeerd, waren al wandelend onderweg al 

opgegeten. Na de stop keerden we via een 

andere route terug naar Sy. Onderweg 

werden we nog verrast door een 2 kilometer lang modderig pad. Dan merk je pas goed dat 

hoog sluitende schoenen een absolute must zijn in de Ardennen! Een enkele patron kon zijn 

nieuwsgierigheid niet bedwingen om even een kijkje te nemen in een grot in een helling 

langs het pad. En zo was het vlak voordat het begon te schemeren dat we weer arriveerden 

in de Tukhut. 

Daar aangekomen stond er voor iedereen al een lekker pilsje of 

andere verfrissing klaar en konden we even bijkomen van de 

lange tocht. De ene GPS of app op de telefoon gaf een gelopen 

afstand van 20 km aan, de andere 22 km of zelfs 25 km. Zo zie 

je maar weer eens hoe verschillend al die apparaten de gelopen 

afstand meten. Tijdens onze wandeltocht waren enkele patrons 

achtergebleven in de Tukhut om alvast een lekker smakende 

maaltijd met stoofvlees, rode kool, aardappelpuree en een 

stoofpeer voor het hele gezelschap klaar te maken. Het duurde 

niet lang voordat dit heerlijke 3-gangen menu op tafel stond. 

Na het eten kregen twee bestuursleden van 

de NKBV de volle aandacht. Zij waren deze 

avond speciaal naar de Tukhut gekomen om 

het plan voor de verbouwing van de Tukhut 

te presenteren. Een verfrissing die past bij de 

21e eeuw, natuurlijk met warm water bij de 

wasbakken en behalve slaapzalen ook 2- en 

4-persoons kamers, maar wat zal blijven is 

de sfeer en gemoedelijkheid van een berghut.  
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Als alle instanties en autoriteiten meewerken kan de verbouwing van de Tukhut al voor de 

zomervakantie van 2016 gereed zijn. 

Zoveel mensen, zoveel wensen. En met enkele patrons die zelf in de periode 1981 – 1983 

nog hebben meegeholpen aan het bouwen van de huidige Tukhut, liepen de emoties 

uiteraard alle kanten op. De rijke historie mag niet verloren gaan, maar ook moet de Tukhut 

gereed worden gemaakt om zeker nog een keer 30 jaar mee te kunnen. Alhoewel de plannen 

pas in detail worden uitgewerkt zodra er goedkeuring is voor de financiering, één ding wisten 

we zeker: de Tukhut zal er nog mooier op worden. 

De zaterdagavond werd verder opgevuld met de 

jurering van de jaarlijkse fotowedstrijd. Afgelopen 

jaar was het thema, “Rariteiten in de bergen” en 

hiervoor waren 18 inzendingen binnen gekomen. 

Blijkbaar zijn er weinig vreemde zaken te vinden in 

de bergen, want ook al waren het 18 prachtige 

foto’s, soms waren de rariteiten moeilijk te vinden. 

De uiteindelijke top 10 is inmiddels te bewonderen 

in de Tukhut en hopelijk zal men deze keer weer 

geïnspireerd raken voor de nieuwe fotowedstrijd 

met als thema: “Romantiek in de Bergen”. 

De volgende ochtend volgde na het ontbijt het officiële gedeelte van het weekend, de 

patronsvergadering. Dankzij de presentatie van het NKBV bestuur de avond ervoor was het 

meeste al besproken. We stonden nog even officieel stil bij de patrons die na jarenlange 

trouwe dienst vanwege hun hoge leeftijd nu toch echt met pensioen zijn gegaan. En na 

enkele algemene vragen kon de vergadering al worden afgesloten.  

Hierdoor was er nog even tijd om een kort rondje te 

wandelen naar Palogne voor een bakje koffie, waarna we 

in de Tukhut nog even konden genieten van soep met een 

broodje. En zo kwam het patronsweekend 2015 alweer 

tot een eind. Alle patrons zijn vervolgens huiswaarts 

gekeerd en zullen het komende jaar allemaal enkele 

weekenden (of een week tijdens een van de 

schoolvakanties) terugkeren naar de Tukhut om alle 

gasten een warm welkom te heten. 

Selma de Kleijn 

Tukhut Patron 
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