
 

 

Tukhut 25 jaar, een korte terugblik 
 
Wat een verrassing, eind juni 2008 een uitnodiging voor de feestelijke bijeenkomst voor het 25 jarig 
jubileum van de nieuwe Tukhut in de brievenbus: Daar gaan Ank en ik, als “oud-gedienden van het 
eerste uur”, zeker naar toe. En dus is het weekend van 13 en 14 september 2008 meteen in onze 
agenda gereserveerd voor deze happening. 
 
Mooie herinneringen 
Dan komen direct vele herinneringen naar boven. Eerst de camping aan de Ourthe, wat een leuke en 
gezellige dagen hebben we daar doorgebracht met Koos van Leusden en z’n broer en Edo Offner die 
ons de eerste beginselen van het klimmen bij brachten. Al die mensen uit Rotterdam, het was altijd een 
groot feest. 

Theo Kleinen, de Belg uit Tienen, wandelweekends met 
Joop Goosens. Joop de Koster die een formidabele 
kennis had van de geschiedenis van de omgeving, Henk 
van Velden, Map Blom, een geweldige tijd. Niet te 
vergeten, na het lopen of klimmen een trapistje bij La 
Ferme. Nasi eten bij Chris Blom; zaterdag nasi, zondag 
peentjes en erwtjes uit blik, een ander menu kende hij 
niet, maar na een dag lopen of klimmen smaakte het 
alsof je in een 4 sterren hotel gegeten had. 
 
De eerste Tukhut: Een oud frietkot 
Dan eindelijk een echt onderkomen: de eerste Tukhut, 
een oud frietkot. Eerst slapen op de grond, daarna heel 

comfortabel: een echt lager met ongeveer 18 man onder en 18 man boven. Als je naar bed ging was je 
net een gerookte paling, er werd wat af gedronken en nog meer gerookt. Je kon elkaar soms niet meer 
zien van de rook. Buiten wassen onder ‘n koud kraantje, maar een echte bergsportsfeer: een ieder stond 
klaar om te helpen op wat van manier ook. 
 
Een alles verwoestende brand 
Dan 2 x brand, de tweede keer, op 24 april 1980, was 
fataal: De oude Tukhut was niet meer. De daders zijn 
overigens nooit achterhaald. Al spoedig werden snode 
plannen voor de herbouw gemaakt, Eef Boeve had een 
fantastische nieuwe hut op papier gezet. Nu was het 
aan de NBV-ledenraad om haar instemming te geven.  
 
De eerste keer werd het plan voor de nieuwe Tukhut 
afgewezen: Te veel risico’s, niet te bekostigen, kortom: 
te duur. Wat waren wij bedroefd en Eef nog het meest.  
 
Er was een extra ledenraadsvergadering nodig om alsnog het groene licht voor de herbouw te krijgen. 
Ondertussen werden de wandelweekends vanuit Palonge georganiseerd. Dames slapen op de eerste 
verdieping, de heren een etage hoger, we waren tenslotte in België. 
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10 september 1983: Opening nieuwe Tukhut 
Na een goed jaar van bouwen en klussen, werd de nieuwe 
Tukhut, welke nu 25 jaar bestaat, geopend door de toen-
malige voorzitter van de NBV. Een juweel van een hut: 
Lagers waar je heerlijk kon slapen, een aparte kamer voor 
de patrons, wasgelegenheid voor dames en heren, een 
douche en een goed geoutilleerde keuken. Wat een luxe. 
  
Parket op de vloer: Dit was een kleine misrekening. Bij de 
eerste overstroming lag ie in de hut te drijven. Dan maar ‘n 
degelijke plavuizen vloer. Die overstromingen waren trou-
wens een ramp, de hele Tukhut kon weer ‘ns schoonge-
maakt worden door vrijwilligers, alles zat onder de modder.  

 
Er kwamen nieuwe patrons bij, de wandelweekenden werden georga-
niseerd door Aad en Jos Nijveldt. Er waren voorlopers van zowel de oude 
als de nieuwe lichting. Een beheerscommissie met o.a. Mimi van Vleuten, 
Jos  Mesman en Dick Cos. Een leger van patrons was bereid om hun vrije 
tijd op te geven voor een weekend in de Tukhut. Er was ’n heuse  onder-
houdsploeg, welke eens in het jaar de boel onder handen nam. Er werd 
geverfd, alles kwam aan de beurt. En ook niet te vergeten: De fameuze 
patronsweekenden en de jaarlijkse meerdaagse wandeltocht: Sy – Blens. 
 
Inmiddels bestaat de nieuwe Tukhut alweer 25 jaar. Dit hopelijk nog vele 
jaren tot genoegen van allen die net zo als ik, zo vele malen van de 
Tukhut en  z’n omgeving hebben genoten. Ik wens iedereen, mede 
namens mijn vrouw Ankie, nog vele goede jaren in de Tukhut.  

 
Theo van Deursen 
 
 
P.S. Mijn excuus als ik 
wat namen vergeten ben,  
een mens wordt ouder.  
 
 
P.S. Hiernaast een foto 
kort voor de start van de 
meerdaagse wandeltocht 
Sy – Blens in 1994. 
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