
Afhaalmenu 
 

 

vrijdag 10 oktober 2014 
 
 

Gehaktbal met gebakken aardappelen, bloemkool met een papje 

en een lekker toetje 
 

€ 7,00 
 
 

(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur) 
Tel. 0593 523288 

 
 

Wandelen 
 

In de Cerck waren deze week gasten die het Westerborkpad hadden gelopen. Over een traject van 

ongeveer 340 kilometer loopt het Westerborkpad van de Hollandsche Schouwburg, tijdens de 

oorlog een verzamelplaats voor Joden in Amsterdam, naar het voormalig kamp Westerbork. Het 

Westerborkpad is een wandel- en bezinningsroute. Zo heb je ook het Pieterpad, het 

Grenslandpad, Hertogenpad, Grote rivierenpad en nog veel meer lange afstandpaden. Er kan toch 

ook een pad worden gecreëerd waar Beilen een belangrijke rol in speelt. Nu heb je de 

wielerwedstrijd Luik-Baskenaken-Luik. Ze vertrekken in Luik en komen ook waar aan in Luik. Zo 

heeft Luik er twee keer wat aan. Nu heb ik het volgende pad in gedachten. We zetten het Beilen-

Bippen-Beilenpad uit. Ze vertrekken in Beilen, na eerst even gewinkeld en wat gegeten te hebben, 

wandelen vervolgens naar Bippen en moeten weer terug naar Beilen. Anders krijgen ze geen 

diploma. Bippen ligt in Duitsland en de afstand is 104 km. Als je bijvoorbeeld het Pieterpad loopt 

dan start je in Maastricht op de Pieterberg en eindigt enkele weken later in Pieterburen. Helemaal 

kapot wil je graag naar huis maar je hebt de auto nog in Maastricht staan. Lastig. De wandelaars 

komen naar Beilen, parkeren de auto op langparkeren, gaan al wandelend naar Bippen en lopen 

weer terug naar Beilen. Daar kunnen ze nog even gezellig winkelen en wat eten en drinken en 

stappen vervolgens in de auto naar huis. Zo heeft Beilen er twee keer wat aan. Nu moet je ook een 

thema hebben en die mensen niet zo maar in het wilde weg laten lopen. Zo rond het jaar 150 na 

Chr. leefden in dit gebied de Batavieren en Kaninefaten. Die waren constant met elkaar in conflict. 

Iedere keer werd toch ook weer de strijdbijl begraven. Dat ging een paar eeuwen door. Ook 

trammelant met de Romeinen en ook na deze gevechten werd steeds de strijdbijl begraven. Nu 

gaan we tegen de wandelaars zeggen dat ze die strijdbijlen op kunnen graven op hun route. 

Noemen we het strijdbeilen. Oude Duitse spelling. Weten die gasten veel. U zult nog veel vragen 

hebben. Waarom in godsnaam naar Bippen? Je moet toch wat. Daar is niks te doen dus de 

wandellaars maken rechtsomkeert terug naar Beilen waar altijd wat te doen is. In theorie zit dit 

goed in elkaar. Nu de praktijk nog. Als u verder nog vragen hebt dan hoor ik het graag. 

 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


