
 

 

Het patronsweekend 2006 
 

Jaarlijks komen de patrons van de Tukhut in de maand novem-
ber een weekend bijeen voor 'n heel gezellig samenzijn, zo ook 
dit jaar. Op vrijdagavond 10 november reden we naar de NKBV-
hut in de Ardennen, waar we hartelijk werden verwelkomd door 
de Tukhut beheerscommissie. 
 
Zaterdagochtend 11 november. De regen valt met bakken uit de 
grauwgrijze waalse hemel. De patrons zitten gezellig bij elkaar 
in de verblijfsruimte van de Tukhut met eieren met spek, met 
eieren zonder spek of zonder eieren aan het ontbijt.  
 
 

De jaarlijkse Patrons-wandeling 
Een uur later, trotseert een grote groep patrons, gewapend 
met regenjas en/of paraplu, het typische Ardense weer. Bij 
het kerkje gaat de groep in serpentines over de GR-57 om-
hoog naar het plateau boven de Rochers de Sy. Aad Nijveld 
loopt voorop, Dick Cos is de bezemwagen. Over karren-
sporen en asfalt gaat het verder omhoog langs weiden en 
kale akkers tot aan de Ferme de Missoule. Het weer houdt 
nog steeds niet over. Droge momenten, miezel en korte 
hevige buien wisselen elkaar met het grootste gemak af. Bij 
de boerderij besluit een grote groep om door te lopen naar 
Xhoris. Wij nemen een kortere route via Filot en het Bois  
de Pierreux naar Sy. 
 
Keukenploeg in actie 
In de Tukhut is de keukenploeg driftig bezig met het voorbereiden van de avondmaaltijd. De overige 
patrons zijn inmiddels terug van hun wandeltocht onder Ardense omstandigheden. Regenjassen hangen 
te drogen aan de kapstokken en er wordt bijgepraat aan de Tukhut-bar 
 

Tukhut borrel 
Het is hoog tijd voor de traditionele Tukhut borrel !!! 
Glühwein, Westmalle en rode wijn vloeien dan ook 
rijkelijk, terwijl kleine hapjes geserveerd worden. De 
patrons buigen zich over de foto’s van de jaarlijkse 
fotowedstrijd die dit jaar het thema "Dit is het toppunt" 
heeft. Iedereen mag jureren. 
 
Italiaanse maaltijd 
De keukenploeg heeft ondertussen ook niet stil ge-
staan. Als we eenmaal aan tafel zitten, wordt ons een 
heerlijke Italiaanse maaltijd voorgeschoteld: een 
tomatensalade met mozzarella, pasta en als sluitstuk: 
een lekker stukje onvervalste Tiramisù. De keuken-
brigade heeft zijn werk uitstekend gedaan. En dus is 

nu het afwas-team aan de beurt. In een no time doen de mannen, onder 'bezielende' leiding van NKBV-
directeur Axel van Willigenburg en NKBV-voorzitter Frits Vrijlandt, de vaat. 
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Een soort van afscheid 
Het is de laatste keer dat Bert Eleveld als voorzitter 
van de Beheerscommissie Tukhut de avond inleidt.  
Dit maal heeft hij de pet van de oostenrijkse Wange-
nitzseehütte op. Deze in de Schober-Gruppe gelegen 
berghut, werd 40 jaar geleden door de toenmalige 
Sektion Holland van de ÖAV (Österreichischer 
Alpenverein) herbouwd. In 2006 vierde de NKBV in 
augustus op gepaste wijze het 40-jarig bestaan van  
dit op 2508m gelegen onderkomen. Michael Brocaar 
maakte van deze viering een prachtige DVD, die van-
avond getoond wordt. Op deze DVD is onder andere 
de onthulling van een plaquette te zien en een mis 
bij de Wangenitzseehütte. 
 
Bert Eleveld wordt, als dank voor zijn bewezen diensten, door de Beheerscommissie Tukhut eens flink 
verwend. Van Michael Brocaar krijgt hij een kopie van de jubileum-DVD. Dick Cos overhandigt hem twee 
door Wim Peek gemaakte pentekeningen van de Wangenitzseehütte en de Tukhut. En Jos Mesman…, 

zij heeft geen attentie voor Bert maar een cadeau voor zijn 
vrouw die al die jaren ‘lijdzaam’ de drukke hobby van haar 
man heeft mogen meemaken.  
 
Het weekend was zo voorbij 
Op de zondagmiddag nemen we na de jaarlijkse 
patronsvergadering en de maaltijdsoep afscheid van elkaar. 
Inmiddels weet bijna iedereen wanneer hij of zij in 2007 een 
weekend- en/of weekdienst als Patron in de Tukhut zal 
draaien. In november 2007 zullen we elkaar in ieder geval 
weer zien. Ik verheug me er nu al op. 
 
Age Put 
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