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Familieherinneringen 
 

Wandeling van Holten  
naar de Holterberg  
   
 Periode: nu - 1933 
 Startpunt: Lunchroom Nijkamp  

(Dorpsstraat 16, 7451 BT Holten; 0548-363703) 
 Lengte: 3,8 km 
 
 
Gebruiksaanwijzing 
 De nummers in deze beschrijving verwijzen naar 

de jaartallen op de paaltjes. 
 De letters verwijzen naar de betreffende zijde 

van de informatiekubus: R = regionale 
gebeurtenissen; N = Nederland; E = Europa;  
W = overige werelddelen.  

 Wandelkaartje op wtpmobiel.nl voor smartphone 
of tablet. 

 Scan onderweg QR-codes voor filmpje e.d. 
 
 
 
Intro 
De wandeling gaat van het centrum van Holten naar 
het Natuurmuseum op de Holterberg. Als je wil, kunt 
je de wandeling ook in omgekeerde richting lopen. 
Het is een speciale wandeling, want onderweg beleef 
je een stukje familiegeschiedenis. Hoe? 
 
 
 
 
 

 
 

Geboortejaren  
Sta bijvoorbeeld even stil bij de geboortejaren van de 
familieleden en bekijk welke andere gebeurtenissen 
er in dat jaar plaats vonden.  
 

 
 
Paspoort Wereldtijdpad 
De wetenswaardigheden van de geboortejaarpalen 
kunnen worden vastgelegd in het Wereldtijdpad-
paspoort (vraag er naar aan de balie van Toerisme 
Holten in Kulturhus en Natuurmuseum Holterberg).  

 
Hoogtepunten 
Ook de jaren van andere hoogtepunten in de 
persoonlijke of familiegeschiedenis (eerste 
schooljaar, diploma, trouwdag, hoofdprijs in de loterij, 
jubileum, etc.) kunnen zo aan andere historische 
feiten worden gekoppeld. Met andere woorden: geef 
jezelf en je familieleden een plaats in de 
geschiedenis! 
 
Nostalgie 
Deze routebeschrijving helpt je gebeurtenissen en 
wetenswaardigheden uit vroeger tijden in herinnering 
te brengen en te verbinden aan persoonlijke 
gebeurtenissen. 
 
Wil je een dagprogramma? 
Als deze wandeling onderdeel is van bijvoorbeeld 
een familiereünie dan zijn er diverse mogelijkheden 
om het programma uit te breiden. 
 
In het centrum van Holten: 
 Ontvangst, koffietafel en/of familiediner in het 

centrum van Holten. 
  Informatiepunt Wereldtijdpad: Toerisme Rijssen-

Holten, Smidsbelt 6 (0548-361533; 
www.beleefrijssen-holten.nl). 
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 Bezoek aan de Oudheidkamer Hoolt’n, 
Dorpsstraat 27, 0548-361429, 
www.oudheidkamerholten.nl. 

 
Op de Holterberg: 
 Bezoek aan Natuurmuseum Holterberg (0548-

361979; www.museumholterberg.nl). 
Het natuurmuseum is ook informatiepunt van het 
Wereldtijdpad. Daar is o.a. een routebeschrijving 
te verkrijgen van een ‘Wereldnatuurwandeling’ 
(6,5 km) in de directe omgeving van het 
museum. 

 Bikerent, Holterbergweg 11A (0548-366 220, 
www.bikerent.nl) voor midgetgolf, geocatching, 
klootschieten. 

 Ontvangst, koffietafel en/of familiediner bij 
Woody’s Pancakes & Steaks (voor reserveringen 
en speciale arrangementen: 0548-361483; 
www.woodysholten.nl).  

 
 
 

 
 

Steek vanaf de Smidsbelt de rijweg over. 
 
Kunstpaal 2010 
Jaarpaal 2010 is ontworpen door kunstenares 
Hanneke Bloemen, geboren in Rijssen en oud-
leerlinge van Sg. De Waerdenborch in Holten.  
Wat stelt het voor? 
 
Op de kubus staan gebeurtenissen die in 2010 plaats 
vonden. Welke van die gebeurtenissen vind je 
 

1. de belangrijkste? 
2. de leukste? 
3. de ergste? 

 
Loop nu naar links richting rotonde.. 
 
Tijdcapsule 
Je loopt langs de vlag van het Wereldtijdpad. 
Daaronder staat een bankje met een kaart van de 
omgeving. Op de bank zie je een bordje waarop je 
kunt lezen wat onder de bank begraven is. 
 

 
 
2008-W – Primeur   
Waarom wat was zo bijzonder aan de verkiezing van 
deze man?  
 

 
 
2005-N – Record 
Hoe lang en wanneer voorbij? 
 
Wat is volgens velen het mooiste Twentse woord? 
(zie 2005-R) 
 

 
 
2001-W – Heftig jaar 
Waar en wanneer gebeurde dit? 
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Wat heeft dit apparaat met 2001 te maken? (2000-N) 
 
Loop naar het station en steek via het perron het 
spoor over. 
 

 
 
 
2000-N – Dag Toon 
Welk liedje of welke conference van Toon Hermans 
is je het meest bij gebleven?  
 

 
 
De overgang naar een nieuw millennium hield veel 
mensen bezig. Wat was de ‘millenniumbug’ ook al 
weer? (2000-W) 
 

 
Larry Page (1973) en Sergey Brin (1973) 

 
1998-W – Successen 
Beiden nog maar 25 jaar en toch al gauw 
wereldberoemd. Waardoor?  
 

 
 
Ook zij waren succesvol.  
Welke typetjes kunnen je je nog herinneren? 
 
Google is afgeleid van de wiskundige naam "Googol". Dit 
staat voor een 1 gevolgd door 100 nullen. De term werd 
voor het eerst in 1938 gebruikt in het boek Mathematics 
and the Imagination van de auteurs Kasner en James 
Newman. De term geeft voornamelijk het doel van Google 
aan: het organiseren van de grote hoeveelheid informatie 
die op internet aanwezig is.  
 

 
 
1995-N – Primeurs! 
Wat is er allemaal nieuw dit jaar? 
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1992-E – Short Message Service 
Dit is Neil Papworth, een Engelsman. Hij doet dit jaar 
iets heel bijzonders. Wat? 
 

 
 
En dit is Karlheinz Brandenburg, een Duitser. Hij 
vindt een apparaatje uit, waarvan er nu nog vele 
miljoenen in omloop zijn. Welk? 
 

 
  
1990 – Een quizje 
Wie weet een antwoord op de volgende vijf vragen? 
We beginnen eenvoudig! 
 
1. Deze toren dreigt dit jaar om te vallen.  

Waar staat hij? (land en stad) 
 

2. Van welke langlopende Nederlandse soapserie is 
dit jaar de eerste aflevering te zien? 
 

3. Welke bekende Nederlandse zanger wint dit jaar 
de Soundmixshow met het nummer At This 
Moment van Billy Vera? 
 

4. Waarom vieren onze oosterburen dit jaar feest? 
 

5. Ook in Zuid-Afrika wordt feest gevierd. Een 
wereldberoemde, politieke gevangene wordt 
vrijgelaten. Wie?  

 

 
 
1985-N – Wie ben ik? 
Ik werd geboren in Almelo. Ik heb een supersnelle 
bus bedacht die wel 250 km/uur kan rijden. 1985 is 
mijn jaar! Wie ben ik? 
 
Ik ben boer en woon in Canada. Ik werd geboren in 
Sint Jansklooster. Ik houd van sport. 1985 is mijn 
jaar! Wie ben ik? (1985-N) 
 
Mijn vader was boer in Privalnoje (Rusland). Mijn 
favoriete woorden zijn ‘perestrojka’ (= hervorming) en 
‘glasnost’ (= openheid). Ik houd van politiek. 1985 is 
mijn jaar! Wie ben ik? (1985-E) 
 
 

 
 
1980-N – Het ‘geboortejaar’ van… 
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Ook een bijzonder jaar voor: 
 prinses Beatrix,  
 wielrenner Joop Zoetemelk,  
 sergeant Desi Bouterse en  
 de Poolse vakbondsleider Lech Walesa.  
Wat was er met hen aan de hand? 

 
 
 

 
 

 
 
 
1975R+N+E – Een jaar waar muziek in zit 
 

 
 
 
 
 

 
 
Hoe gingen die teksten en melodieën ook al weer? 
 

 

Andere hits uit dit jaar: 

 The Dictators - California Sun 
 Steeley Dan - Black Friday 
 Roxy Music - Love Is The Drug 
 Patti Smith – Gloria 
 Neil Young - Tonight's The Night 
 Led Zeppelin - Trampled Under Foot 
 Kraftwerk – Radioactivity 
 Joni Mitchell - Sweet Bird 
 David Bowie – Fame 
 Burning Spears - Marcus Garvey 
 Bruce Springsteen - Thunder Road 
 Bob Dylan - Tangled Up In Blue 
 Aerosmith - Walk This Way 
 

 
 

 
1970 – Feest 
Maak een top-5 van de feestjes die dit jaar waren te 
vieren? 
 
1. _____________________________________ 

 
2. _____________________________________ 

 
3. _____________________________________ 

 
4. _____________________________________ 

 
5. _____________________________________ 
 
 



Wereldtijdpad Rijssen-Holten / Wandeling Holterberg > Holten / Thema: Familieherinneringen                                                                              6 
 

 

 

 

 

 
1965-R+N+E – Weet je nog wel…..? 
Welke verhalen horen hierbij? 
 
 

 
 

Sir Tim Berners-Lee 

 
 

Robert Cailliau 

 
Draaipaneel: Een eeuw in stroomversnelling 
Wie het ziet mag het zeggen:  
 
1. Welke Nederlander maakte de eerste 

radiouitzending ter wereld? 
 

2. Hoe moest je bij de eerste personal computer 
(PC) een programma opslaan? 
 

3. Wie hebben internet bedacht? 
 
 
 
 

 
 
 
1959 – Super!!! 
Welke gebeurtenissen uit dit jaar verdienen een 
plaats in de Supertop-3? 
 
1. _______________________________________ 

 
2. _______________________________________ 

 
3. _______________________________________ 
 
 

  

 

  
 

 
 
1955 – Wie het weet mag het zeggen… 
 De ‘vader’ van Nijntje heet…. 
 Nog meer primeurs in de VS, namelijk….. 
 Dakloze die al snel ‘wereldberoemd’ beroemd is 

in Nederland…. 
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 Opdat we niet vergeten…. 
 Waarom twaalf sterren? 
 Wat heeft deze vrouw op haar geweten?  
 
 

 
 
1949-N – Een eitje! 
De eerste Berini.  
Hoe kwam de bromfiets aan zijn naam? 
Wat was zijn bijnaam? 
 

  
 

Hoe is de tekst op de klok in deze kerk te verklaren? 
(1949-R) 
 

 
 
1945-R+N+E+W – Verschrikkingen 
De kubus van 1945 geeft maar een fractie weer van 
de verschrikkingen die dit jaar plaats vonden. 
 

 
 
1942-R-N – Het leven ging door 
De Duitse bezetting van ons land beheerste het leven 
van vrijwel alle Nederlanders. Maar er gebeurden in 
die tijd ook andere dingen. Wat waren lichtpuntjes in 
deze donkere tijd? 
 
 ______________________________________ 

 
 ______________________________________ 

 
 ______________________________________ 

 
 
Draaipaneel WO-I en WO-II 
In WO-II bracht de Rijssense bakker Sanderman niet 
alleen brood rond. Hoe zit dat? 
 
Wanneer mag je je ‘verzetsstrijder’ noemen en 
wanneer ben je een ‘terrorist’? 
 

 
 
1938-N – Hersenkraker 
Dit is het jaar waarin op Soestdijk een prinses wordt 
geboren. Ze heet niet Margriet maar die verschijnt 
wel.  
Dit raadsel houdt de hersenen lenig en is daarom 
geschikt voor de nieuwe radioquiz.  
 

 
Wie het antwoord weet, mag het opschrijven met de 
wondervinding uit Hongarije! 
 
Loop nu door naar de boeiende wereld van Piet Bos. 
(1938-R) 
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Einde van de themawandeling 
 
Loop de wandelroute in omgekeerde richting om 
weer bij het startpunt te komen. 
 
Alternatieve teruglooproute: 
1. Na het Bos van Daantje Das rechts: 

Wullenbergweg. 
2. Einde weg rechts: Eekhoornweg. 

(Tip: als je op dit punt even naar links loopt, zie je 
de Canadese begraafplaats, een oorlogskerkhof 
met bezoekerscentrum). 

3. Kruising rechts: Nijverdalse weg. 
4. Op splitsing rechtdoor: Enkweg. 
5. Einde weg links: Beukenlaan. 
 
 
 

 

 
Leuke wandeling gehad? 

 
Je kunt het Wereldtijdpad 

steunen door je als donateur 
aan te melden op 

www.wereldtijdpad.nl 
 

Hartelijk dank! 
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