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Jaarpaal 2016 onthuld 
 

Op 14 oktober jl. onthulde Jos 
Kamphuis, tot voor kort partner 
van het Wereldtijdpad, jaarpaal 
2016. De sculptuur is ontworpen 
door Sophia de Vries. De kunste-
nares woont en werkt in Holten. 
 

Geluk 
Oktober is de nationale Maand van 
de Geschiedenis. Het thema van dit 
jaar is ‘Geluk’. Een dak boven je 
hoofd is misschien wel een van de 
belangrijkste voorwaarden voor een 
gelukkig bestaan. Een huis biedt 
beschutting en veiligheid terwijl de tijd 
voort gaat. Als je huis is weggeblazen 
of wanneer je het moet ontvluchten, 
besef je pas hoe kwetsbaar je 
geworden bent. In het kunstwerk dat 
Sophia de Vries voor het 
Wereldtijdpad heeft gemaakt, brengt 
ze beide elementen samen. Haar 
‘Huisje met stroom’ verbeeldt de 
woning die beschutting biedt in de 
steeds maar voortgaande tijd.  
 
Kubus 
Integraal onderdeel van de sculptuur 
is een informatiekubus met spraak-
makende gebeurtenissen uit 2016 
zoals de verkiezing van Trump, de 
Brexit, de couppoging in Turkije, het 
plastic draagtasje dat in de ban is 
gedaan en de dood van voetbal-
legende Johan Cruijff. 
 
 

Lutherwandeling 
 

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar 
geleden dat Maarten Luther een rel 
van jewelste veroorzaakte. Wat er 
toen gebeurde en hoe het verder  

 
 

ging ontdek je tijdens de thema-
wandeling In gesprek met Luther.  
 

 
 

De stevige rondwandeling tussen 
Holten en Dijkerhoek is 10 km lang 
en neemt ongeveer 3 uur in beslag. 
De beschrijving is ook beschikbaar 
voor smartphones en tablets: 
wtpmobiel.nl > Wandelroutes > 
Dijkermaten 
 
 

 
 

Het New York van toen 
 

Wat nu New York is, was Rome 
rond het jaar 200. Een drukke en 
bruisende stad. Imposante bouw-
werken. Internationaal georiën-
teerd. 
 
Stank 
Een stad met een miljoen inwoners. 
Rijk aan cultuur en vermaak. 
Machtscentrum van een wereldrijk. 
Schaamteloze rijkdom naast 
schrijnende armoede. Villa’s met 
vloerverwarming. Winkelstraten, 
eettentjes en woonkazernes. 
Standbeelden en triomfbogen om 
‘kanjers’ te eren. Duizenden slaven. 
En het stonk er vreselijk… 
 
Themawandeling 
Je komt het allemaal tegen op de 
nieuwe themawandeling langs lus 
Ravijntjes. De titel: Wereldstad 
Rome, het ‘New York’ van toen. De  

 
beschrijving staat op wereldtijdpad.nl 
en (voor smartphones en tablets) op 
wtpmobiel.nl. 
 
 

 
 

21 dingen die je moet 
weten voor je 12 bent 
 

In 1969 liepen er voor het eerst 
mensen op de maan. Deze en 
andere gebeurtenissen kom je 
tegen tijdens de speurtocht  21 
dingen die je moet weten voor je 
12 bent.  
 
De tocht start in het centrum van 
Holten en gaat vervolgens richting 
Holterberg. De beschrijving staat op 
wereldtijdpad.nl > Wandeling 
Holterberg en op wtpmobiel.nl (voor 
smartphone of tablet) > Wandelroute 
Holterberg. 
 

 
 

Op de fiets langs het 
Wereldtijdpad 
 

Op verzoek van WTP-wandelaars 
is langs delen van het Wereldtijd-
pad een afwisselende ‘Tour de 
l’Histoire’ uitgezet.  



Drie dagtochten 
Bij elk van de drie fietsdagtochten zijn  
delen van het Wereldtijdpad gecom-
bineerd met fietsknooppunten, 
bezienswaardigheden en attracties in 
Rijssen-Holten. 
 Dagtocht 1: Rijssen rond (25 km) 
 Dagtocht 2: Langs bergen en 

enken (25 km) 
 Dagtocht 3: Holterberg & 

Dijkermaten (45 km). 
De beschrijvingen staan op de 
websites van het Wereldtijdpad. 
 
 

 
 

Nieuws van Toen en Nu 
 

Eind vorig jaar verscheen de eerste 
aflevering van een maandelijkse 
rubriek met deze naam in het 
weekblad West Twente (recent 
opgegaan in huis-aan-huis-blad 
Rijssen-Holtens Nieuwsblad). De 
afleveringen staan vanaf nu ook op 
de pagina ‘Downloads’ van de 
website van het Wereldtijdpad. 
 
 
Columns Nieuws van Toen en Nu 
 
1. Opvang vluchtelingen in gastvrij 

Rijssen 
2. Nachtwacht in Holten 
3. Twente en de Russische revolutie 
4. Vuurstorm in Holten 
5. Hoe Rijssen en Holten aan hun 

naam komen 
6. Rijssen en de 5de van de 5de  
7. De molens van Rijssen-Holten (1) 
8. De molens van Rijssen-Holten (2) 
9. Fietsstad 2018? 
10. Supporters veroveren stadsvaandel 
11. Komt een kunstenaar bij de 

dokter… 
 
 
 

NL Doet-actie 2017… 
spetterend succes! 
 
Veertig vrijwilligers, onder wie 29 
leerlingen en 3 docenten van 
scholengemeenschap Reggesteyn 
in Rijssen, maakten in maart de NL 
Doet-actie van het Wereldtijdpad 
tot een groot succes.  
 
Duizend jaarpaaltjes en twintig 
informatiepanelen werden afgesopt. 
Namens de WTP-wandelaars 

 
 

hartelijk dank!! In mei maakten de 
leden van Rotary Rijssen het 
resterende deel schoon. 
 
 

 
 

Onderhoudsteam WTP 
 

Ons onvolprezen onderhoudsteam 
was ook in de achterliggende 
maanden weer druk in de weer met 
het controleren en repareren van 
de circa 2100 objecten die langs 
het Wereldtijdpad staan.  
 
De 50 km lange route werd ook 
enkele malen gemaaid, zodat 
wandelaars onbelemmerd toegang 
hadden tot de informatie op de 
jaarpaaltjes. In het komend jaar zal 
groot onderhoud worden uitgevoerd. 
 
Oproep 
Onze vrijwilligers controleren 
periodiek of het Wereldtijdpad er 
goed bij staat. Eventuele schades 
worden zo spoedig mogelijk 
verholpen. Als u zelf een schade 
signaleert, kunt u dat via een mailtje 
aan ons doorgeven: 
info@wereldtijdpad.nl.  
Dank voor uw medewerking! 
 
 

Plannen voor 2018 
 

Voor het komend jaar staan onder 
meer de volgende producten en 
activiteiten op het programma: 
 
 Nieuwe website 
 Vijf nieuwe themawandelingen 
 Historische verjaardagskalender 
 Voorbereiding van de viering van 

het 10-jarig bestaan van het 
Wereldtijdpad in 2019 

 Groot onderhoud. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Het Wereldtijdpad is een 50 km 
lange wandelroute tussen Rijssen 
en Holten. Het is de grootste tijdlijn 
in de wereld.  
 
Jaarpaaltjes 
Langs het pad staat voor elk jaar 
van de jaartelling een paaltje met 
jaartal en kleine informatiekubus 
waarop gebeurtenissen uit het 
betreffende jaar te lezen zijn. 
Gebeurtenissen die plaats vonden in 
de regio, Nederland, Europa en de 
rest van de wereld.  
 
Themawandelingen 
Voor de vele themawandelingen zijn 
gebeurtenissen geselecteerd die 
tezamen een verhaal vormen 
(beschrijvingen zijn te downloaden 
van wereldtijdpad.nl).  
 
YouTubefilmpjes 
Aan een aantal paaltjes zijn QR-
codes bevestigd. Als je die scant 
krijg je een filmpje te zien die bij een 
gebeurtenis past die op de kubus 
staat vermeld. 
 
Informatiepanelen 
Langs de route verspreid staat in 
totaal veertig panelen met 
aantrekkelijk vorm gegeven 
informatie over bijvoorbeeld  
Vikingen, Zijderoute, Imperialisme, 
Ontdekkingsreizen en VOC 
 
Rondwandelingen  
Het Wereldtijdpad is opgedeeld in 
negen rondwandelingen van 4 tot 10 
km. Wandelaars hebben onderweg 
via hun smartphone toegang tot 
wandelkaartjes, themawandelingen, 
foto’s en filmpjes (wtpmobiel.nl). 
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