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Jaarkubus 2021 
 
In juli is de kubus met 
memorabele gebeurtenissen uit 
2021 toegevoegd aan de 
‘Wereldtijdboom’ voor station 
Holten. Dichter Pim 
Beukenkamp uit Holten schreef 
er onderstaand jaardicht bij. 
 
omkeren 
 
2021 is een jaar van uitersten 
met stilstand door een pandemie 
maar ook met vliegen en snelheid 
wanneer ik Max voor het eerst 
als wereldkampioen in de Formule 1 
zie 
 
Amerikanen die het Capitool 
bestormen 
opgeroepen door een dwaas 
met tegelijk het terugtrekken 
van soldaten uit Afghanistan 
maakt de Taliban 
na 20 jaar weer de baas 
 
de protesten en het geweld 
tegen avondklok of president 
met na jaren de excuses 
waarmee Amsterdam haar rol 
in het slavernijverleden erkent 
 
bosbranden rond de Middellandse 
zee 
onze natuur is oververhit 
de VN waarschuwt 
code rood voor de mensheid 
terwijl gemeenten plannen maken 
voor energie en duurzaamheid 
zijn wij verhit door weerstand 
en raken we elkaar langzaam kwijt 
 
miljoenen doden door Corona 
honderden door het water 
dat aan de lippen staat 
en een verslaggever 
strijdend tegen misdaad 
is het nu echt raak 
alleen omdat hij recht staat en stelt 
en vooral aan de kaak 

 
van code rood naar code groen 
soms lijkt het tegenstrijdig 
met wat we hebben te doen 
dan keren we om en zijn voor 
voor natuur en klimaat 
voor delen en geven 
voor toekomst en geluk 
en voor samen leven 
 
Website: pimdichterbij.nl 
 

 
Woonhuizen Dorestad (Dorestadonthuld) 

 
Dorestad: aanlegsteigers langs de oever 

van de Kromme Rijn (Pinterest) 
 

Nieuwe 
themawandelingen 
 
Recent zijn weer een paar nieuwe 
themawandelingen gepubliceerd: 
Ommetje Dorestad (het 
Rotterdam van de vroege 
middeleeuwen) met bijbehorende 
podcast Bardo van Dorestad en 
verder themawandeling 
Herdenkingsjaar 2022 (over en 
rond de Holterberg). 
 
Ter gelegenheid van 
belevingsweek 2022 rond 
Sallandse Heuvelrug en 
Reggedal is een speciale 
wandeling uitgezet met de titel De 
tijd van je leven. Aan de hand 
van een wandelgidsje kunnen 
deelnemers lopend langs het 
Wereldtijdpad hun eigen 
levensverhaal bij elkaar 
‘sprokkelen’. 
 

Holtenaar Henk Stoevenbelt 
heeft voor liefhebbers van 
geocaching langs het tijdpad een 
wandeling met 18 caches 
uitgezet. De titel: WTP 
wandelrondje Neerdorp. 
 

 
Startpagina rondwandeling op wandelapp 

Routemaker 
 
In de wandelapp Routemaker is 
de eerste digitale rondwandeling 
van het Wereldtijdpad 
gepubliceerd. De titel 
Wereldtijdpad Holterberg. In de 
komende maanden zullen daar 
nog acht digitale wandelroutes 
aan worden toegevoegd. 

 
Wandelkaartjes 
 
Het Wereldtijdpad is opgeknipt in 
negen rondwandelingen met een 
lengte van 4 tot 11 kilometer. De 
wandelkaartjes met bijbehorende 
themawandelingen zijn te 



downloaden van de website van 
het Wereldtijdpad. 
 

 
Voor elke rondwandeling een miniflyer. 

 

 
Op de achterzijde beknopte 

wandelinformatie. 
 
WTP-wandelaars kunnen voor 
elke rondwandeling nu ook 
gebruik maken van een miniflyer 
met op de voorzijde een kaartje. 
Op de achterzijde staat beknopte 
informatie over de wandelroute, 
de historische periode waar je 
door heen loopt, de beschikbare 
themawandelingen en de 
verbindingsroute van eind- naar 
beginpunt van de wandeling.  
 
De miniflyers kunnen zonder 
kosten worden opgehaald bij een 
van de dertig informatiepunten 
van het WTP (Tourist Info’s, 
campings, vakantieparken en 
musea in Rijssen-Holten). 
  

Voorjaarsschoonmaak 
 
Vanwege corona moesten de 
leerlingen van scholengemeen-
schap Reggesteyn (Rijssen) twee 
jaar de voorjaarsschoonmaak van 
het Wereldtijdpad aan zich voorbij 
laten gaan. Maar dit jaar waren 
ze weer van de partij.  
 

 
Alle paaltjes worden schoon geborsteld. 

 
In het kader van de landelijke 
vrijwilligersactie NL Doet gaven 
zo’n vijftig leerlingen gewapend 
met emmers en borstels de 2100 
objecten van het Wereldtijdpad 
een hoognodige poetsbeurt. 
Chapeau!!  
 

Reus geveld… 
 

 
 

 
Millenniumpaal 2000 werd vervangen 

 
Grote schrik toen tijdens een van 
de periodieke controles van het 
‘WTP-meubilair’ bleek dat de 

monumentale millenniumpaal 
2000 achter station Holten onder 
het maaiveld als gevolg van 
verrotting zo was aangetast dat 
hij moest worden vervangen.  
 

 
WTP-voorzitter Willem van Rappard en 
hoofd Recreatieve Voorzieningen van 

Regio Twente Jan Kloots ondertekenen 
de overdrachtsovereenkomst. 

 

Routenetwerken 
Twente 
 
Het Wereldtijdpad maakt vanaf 
juli 2021 deel uit van 
Routenetwerk Twente dat 
onder meer 5500 km 
wandelroutes en 2500 km 
fietsroutes beheert en 
onderhoudt. De samenwerking 
tussen WTP-vrijwilligers en de 
medewerkers van 
Routenetwerken loopt 
gesmeerd en is voor het 
onderhoud van het tijdpad van 
cruciaal belang. 

 
Routenetwerken heeft deels 
nieuwe verbindingsroutes voor 
de WTP-rondwandelingen 
uitgezet en deze van speciale 
richtingsbordjes voorzien. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Stichting Wereldtijdpad  
Rijssen-Holten 
info@wereldtijdpad.nl / wereldtijdpad.nl  

 


