
bronckhorstPAGInA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Henk Olthof moet wel erg onder de 
indruk zijn geweest van de Wonde-
ren der Aarde en van het Heelal. Hij 
begon in 1972 te bouwen aan wat 
zijn levenswerk zou worden. Geïnspi-
reerd door het planetarium van Eise 
Eisinga in Franeker bouwde hij een 
replica hiervan. Het is overigens geen 
kopie: Henk voegde er een aantal za-
ken aan toe, waaronder de later ont-
dekte planeten Uranus, Neptunus en 
de dwergplaneet Pluto. Henk Olthof 
gebruikte vele tandwielen, geprepa-
reerde spijkers en wijzerplaten en net 
als in Franeker werd als aandrijving 
een slingeruurwerk gebruikt. Echter 
voor demonstratiedoeleinden voegde 
hij een elektrische aandrijving toe, 
waardoor men een stuk sneller in de 
tijd vooruit en terug kan kijken.
Daarnaast bouwde hij een Aardglobe 
met een doorsnede van vijf meter, 
waar vele sterren zichtbaar zijn door 
middel van 2844 gaatjes in de koe-
pel. Ook bouwde hij een Zuidelijke 
hemelbol, waarop de Zuidpool aan-
dacht krijgt en een observatorium 
met onder andere een Newton-spie-
geltelescoop om naar de hemellicha-
men te kijken.

Op het terrein staat een verzameling 
beroemde bouwwerken op schaal 
(1:60), zoals de Eiffeltoren van Pa-
rijs, de Canadian National Tower van 
Toronto, het Atomium uit Brussel, de 
Euromast Rotterdam en de Toren van 
Pisa.
In augustus 1988 is Olthof voor het 
eerst begonnen met het ontvangen 
en rondleiden van groepen. Na zijn 
overlijden zijn de rondleidingen over-
genomen door vrijwilligers van de 
Stichting Achterhoeks Planetarium, 
zodat dit jaar al 25 jaar rondleidingen 
worden gegeven. Dit jubileum wordt 
op zaterdag 5 oktober gevierd tijdens 
het nationale Wetenschapsweekend 
met een open dag. Van 15.00 uur tot 
17.00 uur en van 19.00 uur tot 22.00 
uur is iedereen welkom.

Meer informatie is te vinden op 
www.achterhoeksplanetarium.nl

Achterhoeks Planetarium 
in toldijk viert 25 jaar 
rondleidingen
toldijk - het Achterhoeks Plane-
tarium in toldijk vormt met de 
volkssterrenwacht bussloo en de 
volkssterrenwacht Phoenix in Lo-
chem een interessante astrono-
mische driehoek. Al 25 jaar wor-
den in het unieke planetarium 
van henk olthof in toldijk rond-
leidingen georganiseerd. het be-
vat onder andere drie planetaria, 
een observatorium en zeven op 
schaal nagebouwde beroemde 
bouwwerken, waaronder de Eif-
feltoren.

De Aardglobe waarin 2844 sterren zicht-
baar worden.

Op de foto de leerlingen van OBS De 
Steenuil uit Steenderen, die één van 
de zes winnende ontwerpen maak-
ten. Deze zomer konden leerlingen 
van drie Brummense en drie Steen-
derense scholen een mooi ontwerp 
voor hun ideale speeltoestel voor de 
natuurspeelplaats tekenen of knut-
selen. Het speeltoestel moet gemaakt 
kunnen worden met materiaal dat je 
bij de rivier kunt vinden. Elementen 
van de winnende inzendingen wor-
den gebruikt bij het ontwerp van de 
nieuwe speelplaats. Naar verwachting 
is de herinrichting van de veeromge-
ving in de zomer van 2014 klaar.

Prijswinnaars natuurspeelplaats 
bronkhorsterveer
hengelo - De prijswinnaars van 
de ontwerpwedstrijd voor de na-
tuurspeelplaats bij het bronk-
horsterveer trokken vorige week 
een uur met de boswachter van 
staatsbosbeheer de uiterwaarden 
bij brummen en bronkhorst in. 
Daar leerden ze van alles over de 
uiterwaarden en het water.

Architect Friso Woudstra is lid van 
de Rotary Club en verwelkomt de 
CliniClowns al een aantal jaar op zijn 
landgoed De Wientjesvoort in Vor-
den. Het is één van de locaties waar 
de CliniClowns zomerkampen orga-
niseren voor kinderen met een ziekte 
of handicap. Sinds zijn kennismaking 
met de clowns is Woudstra fan van 
de vrolijke gasten. “Het zijn echte 
professionals die met vrolijkheid en 
gekkigheid veel voor elkaar kunnen 
krijgen voor de kinderen en hun fa-
milie. Zoals het communiceren met 

elkaar, daar hebben de kinderen vaak 
veel moeite mee.” Met het geld dat de 
benefietavond opbrengt, wordt onder 
meer apparatuur gekocht voor de 
uitzendingen en videochats die de 
CliniClowns vanaf een eigen ruimte 
op  Wientjesvoort verzorgen om kin-
deren in heel Nederland met elkaar 
in contact te brengen. 

Bezoekers van de benefietavond 
gaan dus op een muzikale reis naar 
Broadway. Bekende noten uit de mu-
sicals Chess, Phantom of the Opera, 

Joe, Chicago, Les Miserables, Mary 
Poppins zullen tijdens deze avond be-
kend in de oren klinken. Samen met 
artiesten als Joke de Kruijf, Iris Kroes, 
Barry Römer, Marlies Claasen, het 
Symfonisch Blaasorkest Gaanderen 
en door de inzet van vele partners be-
leven gasten een muzikale en vooral 
gezellige avond. 
En, hoe kan het ook anders, het enter-
tainment wordt door de CliniClowns 
verzorgd. De avond is inclusief hapjes 
en drankjes. De opbrengst van deze 
avond gaat volledig naar het goede 
doel: de lach van een ziek kind. Gas-
ten kunnen deze spetterende show 
meebeleven en zich aanmelden voor 
50 euro per persoon. 

kaarten bestellen en meer 
informatie: 
www.rotary4cliniclowns.nl

Architect Friso Woudstra verwelkomt vrolijke gasten graag op De Wientjesvoort

benefietconcert voor de 
cliniclowns in hanzehof

Zutphen - op 4 oktober staat het theater hanzehof in Zutphen volledig 
in het teken van broadway. rotary club brummen organiseert samen 
met vele partners een unieke benefietavond voor de cliniclowns. Gas-
ten beleven een spetterende show in een muzikale reis langs musicals 
als Les Miserables, chicago, Phantom of the opera. Een avond vol mu-
ziek, entertainment en geheel verzorgd met een hapje en een drankje. 
Een klein gebaar van 50 euro voor een grote gulle lach van een kind.

Friso Woudstra met twee CliniClowns op landgoed De Wientjesvoort in Vorden. Met de benefietavond in De Hanzehof wordt geld 
opgehaald om apparatuur te kopen voor die uitzendingen en videochats die vanaf het landgoed worden verzorgd.

Deze actie zal gehouden worden in 
samenwerking met verschillende 
hoveniersbedrijven uit de regio. Zij 
kunnen desgewenst ook de uitvoe-
ring van het plan voor hun reke-
ning nemen. Weulen Kranenbarg in 

Vorden is al jaren hét bekende adres 
voor allerlei materiaal op gebied 
van tuininrichting. Het bedrijf ver-
koopt naast een groot assortiment 
bestrating, tuinhout, tuinhuizen en 
natuursteen ook alle bijbehorende 
accessoires. Hierbij valt te denken 
aan verlichting, waterornamenten 
en exclusieve inrijpoorten.
Voor iedereen die wat wil gaan on-
dernemen in de tuin is Weulen Kra-
nenbarg dus zeker een adres waar je 
geweest moet zijn. 
Het aantal plaatsen voor de actie is 
beperkt. Reageer snel en geef u op 
via mail of telefoon. Zie advertentie 
elders in dit blad.

creëer je droomtuin
Vorden - na het overweldigende 
succes van voorgaande jaren, 
wordt de aktie “creëer je droom-
tuin” weer gehouden op iedere 
zaterdag in september. het idee 
van de actie is dat consumen-
ten zich kunnen opgeven om 
een gratis en vrijblijvende tuin-
schets te laten maken door een 
professioneel tuinontwerper.

Particulieren kunnen tijdens deze 
sapdagen hun appels & peren uit ei-
gen tuin of boomgaard laten persen 
tot heerlijk natuurtroebel sap. Het 
sap wordt gepasteuriseerd en verpakt 
in een 5 liter bag-in-box verpakking 
inclusief een handig tapkraantje. “Elk 
jaar zijn er meer aanmeldingen,” ver-
telt Monique Horstink. “Het is inmid-
dels wijd en zijd bekend dat je bij ons 
je appels tot sap kunt laten persen.” 
Dat er veel fruit hangt bij de mensen 
is duidelijk, er zijn zoveel aanmeldin-
gen dat de Mobipers ook vrijdag gro-
tendeels voor particulieren gaat per-
sen. “Eigenlijk zouden we vrijdag de 
hele dag Horstink appelsap persen,” 

aldus Monique “Maar we willen onze 
klanten niet teleurstellen. Wij persen 
later wel weer.” Tijdens de sapdagen 
is iedereen welkom om te komen 
kijken en het Horstink appelsap te 
proeven. Voor alternatieve sappers 
adressen kijk op www.mobipers.nl

Zeer veel animo voor sapdagen bij Fruitbedrijf Horstink

Geen nieuwe aanmeldingen 
meer mogelijk!
steenderen - op vrijdag 4 okto-
ber en zaterdag 5 oktober staat 
de mobiele sappers van Mobipers 
voor het 5e jaar bij Fruitbedrijf-
horstinkin rha/steenderen. bei-
de dagen zijn inmiddels helemaal 
volgeboekt en er zijn geen nieu-
we aanmeldingen meer mogelijk.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL




