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vrijdag 29 mei 2015 
 

Pepersteak met groentemix, aardappelen  

en een toetje 
 

€ 8,00 
 
 

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

 
 
 

BBB 
 

Vorig jaar, om precies te zijn op 10 oktober, schreef ik over een nieuw wandelpad waar 

Beilen in voorkomt. Vele paden worden bewandeld. Neem het Pieterpad en het 

Westerborkpad. Deze week mochten we de eerste wandelaars van het BBB pad 

begroeten. (BBB staat voor Beilen-Bippen-Beilen) Twee Duitse ex-mijnwerkers hadden er 

lucht van gekregen en hebben de stoute schoenen aangetrokken. Ze zijn vanuit het Duitse 

Bippen vertrokken en krijgen daarom geen diploma. Het heet niet voor niets Beilen-Bippen 

Beilen. Dat betekent starten in Beilen. Het deerde hen niet. Het was eigenlijk alleen maar 

BBB pad proeflopen. Er wordt op het Duitse gedeelte van de route alles aan gedaan om 

de wandelaars te vermaken. Het Nederlandse deel loopt hierin wat achter maar dat zal 

ongetwijfeld nog komen. De burgemeester van de gemeente Fürstenau waar Bippen deel 

van uit maakt, Helmut Tolsdorf, is erg blij met de route naar Bippen. Hij zet zich dan ook 

persoonlijk in om er iets van te maken. In een telefoongesprek met Herr Bürgemeister 

vertelde hij dat er normaal gesproken niemand naar zijn gemeente komt en al helemaal 

niet naar Bippen. “Es ist hier so langweilig. Selbst die Kühe versuchen, von hier 

wegzukommen.“ zei Helmut. Zo hebben ze de slager Wolfgang Bürckensprokker bereid 

gevonden om het maken van halve meters slappe zure Duitse worst te demonstreren. 

Deze worst is tot op heden alleen op de markt in het Brabantse Bergeijk te verkrijgen maar 

zal als het een beetje meezit binnenkort ook op de markt in Beilen aanwezig zijn. Ook 

Walter Knussbricht, fietsenmaker van beroep, gaat demonstreren hoe je een fiets op slot 

kunt zetten zodat deze echt niet gestolen wordt. Iets met stroom er op of zo. Hij is zich er 

van bewust dat dit 75 jaar te laat komt voor veel Nederlanders. Meer activiteiten zullen nog 

volgen. Ik kan een ieder aanraden om het BBB pad toch eens te gaan uitproberen. In 

Bippen staat u een warm welkom te wachten. In Beilen is het niet nodig om iets voor de 

wandelaars te organiseren. Hier hebben we immers een prachtig winkelgebied en een 

hele leuke horecatent op Brinkstraat 51. In deze tent is vanavond weer eens live muziek. 

Vanaf 21.30 uur treden de Acoustic Chiefs voor u op. 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 


