Het Tukhut-lied (melodie: de Toren van Zaltbommel)
ter gelegenheid van de viering, op 15 november 2003,
van het 20-jarig bestaan van de Tukhut

’t Is nog niet zo lang geleden
destijds stond het in de krant
in een dorpje aan de Ourthe:
houten keet totaal verbrand
’n heel eenvoudig onderkomen
voor klimmers van de NBV
die lekker op de rotsen trainden
verbleven in huisje weltevree

Ook heeft de Tukhut een relatie
en die kent voor- en tegenspoed
zomers helemaal op afstand
maar de winter maakt veel goed
als het dagen heeft geregend
zijn Tukhut en Ourthe even paar
toch, na elke overstroming
gaan zij als vanzelf weer uit elkaar

Natuurlijk moest er iets gebeuren
er werden bouwplannen gesmeed
gaan we voor een luxe pandje
of wordt het weer die ouwe keet
na veel wikken en veel wegen
ging de kogel door de kerk
met de steun van vele and’ren
begon Eef Boeve aan zijn werk

En als het water is verdwenen
hebben patrons heel wat te doen
alles moet eerst worden gereinigd
dweilen, schrobben en geboen
na een dag gedane arbeid
met blik op oneindig en gezwoeg
raakt de Tukhut weer op orde
en is het voorlopig weer genoeg

Herfst 83 weer heropend
en in Ardenner-stijl gebouwd
een pand zo een met de omgeving
van binnen afgewerkt met hout
begane grond met hal en keuken
toiletten, douches, roept u maar
als u hier komt overnachten
staan wij met service voor u klaar

Vorig jaar, ’t was in november
ontstond toch zomaar het idee
wat is een Tukhut zonder website
wij horen op het w.w.w.
een eigen site met informatie
je vindt er alles even snel
surf digitaal naar onze webstek
welkom op: tukhut.nl

De Tukhut-bar vooral proberen
als het ‘ns een keertje niet zo gaat
schuif toch aan, bestel een drankje
raak eens even lekker aan de praat
vergeten doe je alle rompslomp
weg dat hectische bestaan
na een weekend in de Tukhut
kun je er weer lekker tegenaan

Het laatste couplet is aangebroken
dus zingen wij nu tot besluit
dankzij mensen die patron zijn
kan de Tukhut goed vooruit
alles wat wij nog beleven
verwoord in ons eigen Tukhut-lied
dat we samen blijven zingen
met heel veel mooie jaren in’t verschiet
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