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Entreeprijzen

Volwassenen		
Jeugd t/m 17 jaar
Schoolgroepen		

€ 4,50
€ 3,50
€ 3,00

Overige informatie

Hoogstraat 29
7227 NE Toldijk
(Gemeente Bronckhorst)

“Gewoon een hobby die wat uit
de hand is gelopen.”

Groepsbezoeken op afspraak
Individueel bezoek is mogelijk op
publieksavonden. Voor data: zie website.
Adviesleeftijd minimaal 10 jaar

Henk Olthof is geboren op 27 juni 1938 en
overleed op 28 juni 2010 in Toldijk.
Het beheer is nu in handen van de Stichting
Achterhoeks Planetarium Olthof.

Donateur of sponsor worden?

Hiervoor zijn diverse mogelijkheden.
Adopteer bijvoorbeeld een ster of een
planeet! Kijk op onze website voor
mogelijkheden.
www.achterhoeksplanetarium.nl
info@achterhoeksplanetarium.nl

Achterhoeks Planetarium

een ontdekkingstocht naar aarde, planeten en sterren

Bij zijn woning en aannemersbedrijf in Toldijk
bouwde Henk Olthof sinds 1972 zijn astronomische levenswerk: een stukje hemel op
aarde.
In het aardglobeplanetarium krijgt u een schitterend beeld van de sterrenhemel te zien.
In de replica van het Eisinga planetarium
wordt ons zonnestelsel getoond en uitgelegd.
In de tuin staan zeven bouwwerken (alle op
dezelfde schaal) zoals de Eiffeltoren en de
scheve toren van Pisa.

Observatorium

In het observatorium kunt u door de zelfgebouwde 30 cm-spiegeltelescoop naar maan
en planeten kijken. Uiteraard moet het dan
wel donker en helder zijn. Maar zelfs overdag
en bij bewolkt weer kunt u de sterrenhemel
bewonderden in de unieke aardglobe.

Uniek draaiende aardglobe

In de aardglobe maakt u in ongeveer een
half uur een reis over de aarde en langs de
sterrenhemel De
aarde draait in twee
“Zoals
minuten helemaal
u weet
rond en als het licht
uitgaat kunt u 2844
draait de aarde
sterren zien.
in 24 uur eenmaal
Olthof heeft zijn
verhaal destijds op
cd gezet. Hierop
vertelt hij op zijn
eigen humoristische
wijze over de
wonderen van de
sterrenhemel.

rond. Dit is hier
dus wel een beetje
versneld, anders zou
de voorstelling een
beetje te lang
duren.”

In de aardglobe is plaats voor tien volwassenen of
vijftien kinderen.

De wereld op zijn kop

Het derde planetarium demonstreert de sterrenhemel van het zuidelijk halfrond en geeft
een mooie blik op Antarctica.

Ta n d w i e l e n e n p l a n e t e n

Een dominee uit Friesland voorzag het einde
der tijden toen er op zondag 8 mei 1774 een
conjuctie optrad tussen zon, maan, Mercurius, Venus, Mars en Jupiter. Eise Eisinga
bouwde vervolgens zijn planetarium om de
beweging van de planeten te kunnen verklaren. Henk Olthof bouwde op basis van het Eisinga planetarium zijn eigen planetarium.
Conjucties, zonsverduisteringen, maan- en
planeetstanden kunnen allemaal met het planetarium worden getoond. Het mobiele tafelplanetarium laat de bewegingen van Mercurius, Venus, aarde en maan zien.
Met een ingenieus tandwielsysteem worden
de planeten aan het draaien gebracht. De
tandwielen hebben samen 11.000 spijkers en
dankzij een elektromotor kan het hele systeem
ook versneld lopen. Het grootste tandwiel drijft
de dwergplaneet Pluto aan die in 248 jaar een
baan om de zon aflegt.

