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vrijdag 12 februari 2016 
 

Boerenkool met rookworst en spekjes 
en een toetje 

 
€ 7,50 

 
 

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

 
 
 

Samenwerking opgezegd 
 

In oktober 2014 kreeg er iemand het idee om een wandelroute te creëren voor het dorp 

Beilen. Zoiets als het Pieterpad zeg maar. Dit werd het Beilen-Bippen-Beilenpad. BBB 

pad. In mei vorig jaar zijn de eerste lopers gesignaleerd op dit pad. Inmiddels is het een 

drukte van belang op het pad naar Bippen. Van de Duitse Wandelbond kreeg het pad 

zelfs de tweede prijs in de categorie paden waar niets aan gedaan hoefde te worden en 

die in 2015 open gingen. Dat in deze categorie slechts twee paden meededen doet er 

niet toe. Ook dat er twee wandelaars om het leven kwamen bij het oversteken van de 

Autobahn mag de pret niet drukken. Er wordt inmiddels gewerkt aan een zebrapad over 

deze snelweg. Andere opties waren te duur. Burgemeester Helmut Tolsdorf was erg blij 

met de onderscheiding. Minder blij was hij met de samenwerking in Beilen. In een 

telefoongesprek liet hij mij weten dat er in Bippen alles aan gedaan wordt om er iets van 

te maken terwijl in Beilen slechts onenigheid onder de ondernemers heerst. Hij doelde 

hiermee op de afschaffing van de BIZ. Ook staat het hem tegen dat Beilen twee keer 

genoemd wordt in het pad. Hij ziet dan ook van verdere samenwerking af. De plaatselijke 

middenstand van Bippen is na de opening van het pad gaan floreren. Slager 

Bürckensprokker zag zijn omzet van halve meters slappe zure Duitse worsten 

verdubbelen. Vele wandelaars deden Bippen aan. De klacht was echter dat ze weer naar 

Beilen terug moesten. Dat zagen de meesten niet zitten. Velen deden het toch om de 

medaille niet te missen maar het ging niet van harte. Burgemeester Tolsdorf gaat dan 

ook op zoek naar een nieuwe gemeente om mee samen te werken. Hij zegt het bijzonder 

spijtig te vinden voor de welwillende ondernemers in Beilen maar ziet geen andere 

uitweg. Zo ziet u maar weer; de afschaffing van de BIZ mist zijn uitwerking niet. 

 
 
 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 

 


