augustus

september
Januari 2016

zo 20 aug 13.30-15.30 uur

vr 1 sep 13.30-15.30 uur

Zomer in het Asserbos

Geluksamulet

Kom kijken wat je allemaal tegen kunt
komen in het bos en speel het spechtenspel.

De wolf in Drenthe

Maak kennis met de wolf die in 2015 door
Drenthe liep, bekijk films over de wolf,
volg lezingen, doe mee met verschillende
activiteiten rond de wolf of loop zelfstandig
de wolvenspeurtocht.

Zie 4 augustus.

zo 3 sep 13.30-15.30 uur

zo 17 sep 13.30-15.30 uur

Werken met hout

di 22 aug 09.00-17.00 uur
Waterdag

Zie 8 augustus.

wo 23 aug 13.30-15.30 uur
Wol(ven) vilten
Zie 10 augustus.

do 24 aug 13.00-16.00 uur
Kaboutermiddag
Zie 28 juli.

Bloemen en zaden

Schilder of teken je favoriete dier of ander
figuur op een schijfje hout en maak er iets
moois. Een bordje voor aan de muur of een
hanger. Het mag allemaal.

afgelopen maanden hebben bloemen
gebloeid en maken nu hun zaden voor het
volgende jaar. Hoeveel verschillende zaden
ken jij? Doe mee en leer meer over de
verschillende soorten.

wo 6 sep 14.00-15.00 uur
Arrangement rondleiding

di 19 + 26 sep + 3 okt 19.30-22.00 uur

Zie 12 juli.

Vilt in 3 avonden je eigen tas of kussenomslag. De andere cursusavonden zijn op
26 september en 3 oktober. Zie de website
voor kosten en aanvullende informatie.

zo 10 sep 13.30-15.30 uur
Katten en kittens

Wat doet de dierenbescherming voor katten
en kittens? Wat kun jij doen?
We gaan voerspeeltjes maken voor je eigen
kat of voor de katten in het asiel.

zo 24 sep 13.30-15.30 uur
Kompas maken

Loop met je eigengemaakte
kompas een route door het
Asserbos en leer meer over
het weer en de natuur.

Vakantiekaart

Wat betekenen de iconen?

zo 27 aug 09.00-17.00 uur
Film over water

Betaalde activiteit

Zie 24 juli.

Aanmelden is noodzakelijk
Activiteit voor kinderen

zo 27 aug 13.30-15.30 uur

Zie 28 juli.

di 29 aug 13.30-15.30 uur
Natuurlijk kunstwerk
Zie 2 augustus.

wo 30 aug 19.30-21.00 uur
Excursie Asserbos
Zie 19 juli.

Activiteit voor gezinnen

wo 13 sep 13.30-15.30 uur

Activiteit voor volwassenen

Neem een kijkje achter de schermen, kom
op plekken die normaal niet toegankelijk
zijn en krijg uitleg over de bouw en alle
energiebesparende snufjes in het DCA.

Website!

Zie voor aanvullingen, aanmeldingen,
kosten en de laatste wijzigingen:
www.duurzaamheidscentrumassen.nl

Wildplukwandeling

Ontdek tijdens deze wandeling welke
wilde planten eetbaar zijn en hoe je
ze kunt gebruiken. De prijs is inclusief
wildplukversnapering.

Activiteiten
agenda

juli
augustus
september

2017

In het Duurzaamheidscentrum Assen werken de
gemeente Assen en Stichting Het Drentse Landschap
samen met als doel om aandacht te vragen voor een
duurzame samenleving.
Een bezoek aan het DCA is goed te combineren met een wandeling door
het Asserbos en een bezoek aan de kinderboerderij. Naast de georganiseerde
activiteiten liggen er gratis wandelroutes en speurtochten klaar. De horeca
serveert verschillende duurzame gerechten.
De meeste activiteiten zijn gratis, in sommige gevallen is aanmelden nodig
of worden er kosten berekend. Meer informatie hierover en aanvullende
activiteiten staan op de website.

do 14 + zo 24 sep 09.00-10.00 uur
Sportief wandelen

Sportief wandelen gaat verder dan gewoon
wandelen, zo blijft er altijd contact met
de grond. Doe gratis mee met deze
kennismakingsles.

Duurzaamheidscentrum Assen
Bosrand 2
(navigatieadres Stadsbroek 11)
9401 SL Assen
T (0592) 703018
duurzaamheidscentrum@assen.nl
www.duurzaamheidscentrumassen.nl

ELZINGA

Kaboutermiddag

In de Duurzaamheidscentrum zijn diverse
ruimten te huur. Neem contact met ons op
voor de mogelijkheden.

FOTO: SA
KE

ma 28 aug 13.00-16.00 uur

Ruimte huren

Rondleidingen op aanvraag

Zie 26 juli.

Van kroonkurken en broodclips kun je heel
grappige monsters maken? Doe je mee?

Vlinders fladderen rond, hommels hangen
met hun harige lijfjes voor een bloem,
op zoek naar nectar. Eetbare wilde en
vergeten planten groeien hier goed en de
wilgentunnel is leuk om in te spelen. In de
tuin kun je heerlijk zitten. Strijk neer op een
bankje of aan de picknicktafel en geniet. De
tuin is via de toren bereikbaar.

Cursus vilten

vr 25 aug 13.30-15.30 uur

Monstertjes

De tuin

duurzaamheidscentrum@assen.nl

duurzaamheidscentrum.assen

duurzaamheidscentrumassen.nl

duzacentrum

Openingstijden
Dagelijks van 9.00-17.00 uur

Nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte en meld je aan via
duurzaamheidscentrum@assen.nl.

juli
Januari 2016

augustus

za 1 juli + elke za 10.00-11.00 uur

zo 16 juli 13.30-15.30 uur

di 25 juli 09.00-17.00 uur

Natuuryoga

Speuren naar sporen

Bevers in Drenthe

Deze zomer kun je elke zaterdag meedoen.
Zie de website voor meer informatie.

zo 2 juli 13.30-15.30 uur
Werken met stro

Tijdens deze inloopworkshop kan jong en
oud uitproberen wat er mogelijk is met
dit veelzijdige materiaal, van een vrolijke
zomerslinger, tot een kunstige ster.

Je ziet ze niet zo snel, maar toch leven
er veel dieren in het Asserbos. Die laten
meestal hun sporen na. Weet jij ze te vinden?

wo 19 juli 19.30-21.00 uur
Excursie Asserbos

Wandeling mee met de gids en leer over
geschiedenis, flora en fauna.

Workshop: Op zoek naar (wilde)
bijen

wo 26 juli 13.30-15.30 uur

Workshop wildpluksiroop en
-gelei maken

za 22 + vr 28 juli 09.00-17.00 uur
Puk en het verdwenen schaap

Een korte film over Puk en haar vriendje die
op het Hijkerveld op zoek gaan naar een
schaap. De film is voor kinderen van 4 tot ca.
10 jaar en wordt doorlopend gedraaid.

Landelijke open imkerij dagen

Imkers vertellen over het houden van
bijen. Ze laten zien hoe het oogsten van
honing in zijn werk gaat en geven uitleg over
bijenvolken. Kijk in de bijenkast en ga op
zoek naar de koningin.

Konijnen en andere knaagdieren

Haal de zomer in huis

Arrangement rondleiding

Neem een kijkje achter de schermen, kom
op plaatsen die anders niet toegankelijk
zijn en hoor alles over de duurzame toepassingen in het Duurzaamheidscentrum.

wo 14 + 28 juli 15.15-16.15 uur
Workshop van ei tot bij

De imker vertelt over het complexe leven van
de bij. Na bezoek aan de bijenkasten worden
er kaarsen gemaakt en is er een kleine
proeverij van heerlijke honingsoorten.

Maak je eigen vakantiekaart en stuur die
naar je liefste vriend/vriendin of familie. Met
bladeren en natuurlijke kleurstoffen krijg je
prachtige duurzame resultaten.

Pimp je oude bloempotten helemaal op en
zet er meteen een lief zomerplantje in. Zo
ben je goed en duurzaam bezig.

ma 24 juli 10.00-16.00 uur
Zomerroute Asserbos

Er ligt een mooie route voor je klaar: De
zomer ontdektocht. Deze route van 2,5 km
gaat langs beukenlanen en het eeuwenoude
eiken-hulstbos.

za 5 aug 13.30-15.00 uur

do 10 + wo 23 aug 13.30-15.30 uur

Kaboutermiddag

Excursie Asserbos
Zie 19 juli.

Wol(ven) vilten

Zie 28 juli.

wo 2 (ook op 4, 5, 10, 20, 25 en 29)
aug 09.00-17.00 uur
Dwars door Drenthe
Zie 26 juli.

wo 2 aug 11.00-13.00 uur
Eten uit de natuur voor kinderen

Madeliefjes, paardenbloemen, brandnetels,
veldzuring … de berm staat vol met eetbare
wilde planten. Leer hiermee koken en maak
samen een heerlijke maaltijd.

wo 26 19.00 uur + zo 30 juli 13.30 uur
Dwalen met verhalen

Zwerf mee met de verhalenvertelster en
hoor grappige, spannende en gevoelige
verhalen in het Asserbos.

Roodkapje, de wolf en méér

zo 23 juli 13.30-15.30 uur

wo 12 juli 14.00-15.00 uur

Vakantiekaart

do 27 + ma 31 juli 09.00-17.00 uur

zo 9 juli 13.30-15.30 uur
Hoe verzorg je jouw konijn of cavia goed?
Hoe weet je of hij gezond is? Hoe maak je
hem blij? We gaan voerspeeltjes maken om
mee naar huis te nemen!

Dwars door Drenthe

vr 21 juli 15.15-16.15 uur

wo 5 juli 19.30-21.30 uur

za 8 + zo 9 juli 12.00-16.00 uur

wo 26 + zo 30 juli 09.00-17.00 uur
Maak kennis met Drenthe. Een serie
korte afleveringen laat zien hoe mens en
landschap elkaar door de eeuwen heen
hebben beïnvloed.

Wat eten bijen? Bij het Duurzaamheidscentrum staan een aantal bijenvolken. Waar
halen deze bijen hun voedsel vandaan? We
eindigen met een kleine proeverij.

Paardenbloemensiroop, gelei van spar
of lijsterbessen: vul je voorraadkast aan
met lekkers uit de natuur. Je leert over het
gebruik en gaat zelf aan de slag.

In de filmzaal zijn doorlopend films te zien
over het leven van de bever. ’s Middags zijn
er beveractiviteiten voor kinderen. Zie de
website voor meer informatie.

di 1 (ook op 9, 15, 24 en 28) aug
13.00-16.00 uur

Naast de tentoonstelling over de wolf zijn er
vandaag films over de wolven in Duitsland,
spelletjes over de wolf en wolvenroute
door het bos. Zie de website voor meer
informatie.

vr 28 juli 13.00-16.00 uur
Kaboutermiddag

Maak je eigen kabouter en loop de
kabouterroute door de tuin en rond de
kinderboerderij. Deze activiteiten zijn
geschikt voor kinderen
van 3 t/m 8 jaar.

wo 2 + di 29 aug 13.30-15.30 uur

Kookworkshop eetbare wilde
planten

vr 11, do 17 + wo 30 aug 09.00-17.00 uur

Leer welke groenten en kruiden er in
de berm groeien. We gaan hiermee
koken en maken een wilde groentesoep,
zevenbladpesto en wilde kruidenspreads.

Bevers in Drenthe

zo 6 (ook op 8, 18, 22, en 27) aug
09.00-17.00 uur

vr 11 tm zo 13 aug 19.30 + 10.00 uur

In de filmzaal zijn doorlopend films te zien
over het leven van de bever. ’s Middags zijn
er beveractiviteiten voor kinderen. Zie de
website voor meer informatie.

Film over water

Verdiepingscursus Eetbare wilde
planten

zo 6 aug 13.30-15.30 uur

zo 13 aug 13.30-15.30 uur

Kijk op blik

De vos

Vandaag kun je in de filmzaal kijken naar
doorlopende korte films over water. Schuif
aan en laat je verrassen.

In deze workshop ga je aan de slag met lege
gebruikte blikken. Maak een mozaïek, bloem
of monster. Eigen blikjes meenemen mag
natuurlijk maar hoeft niet.

Natuurlijk kunstwerk

Heb je al ervaring met eetbare wilde planten
en wil je je kennis uitbreiden of verdiepen?
Zie de website voor meer informatie.

Leuke weetjes en doe-activiteiten over de
vos.

wo 15 aug 13.00-16.00 uur
Kaboutermiddag

In de tuin maken we een labyrint van natuurlijke materialen zoals takken, bladeren en
steentjes. Dit kunstwerk blijft liggen zodat
ook anderen ervan kunnen genieten.

Zie 28 juli.

wo 16 aug 10.00-16.00 uur
Zomerroute Asserbos
Zie 24 juli.

wo 2 aug 15.00-16.30 uur
Dwalen met Verhalen
Zie 26 juli.

do 3 (ook op 7, 14, 21 + 31) aug
09.00-17.00 uur
Roodkapje, de wolf en méér

Naast de tentoonstelling over de wolf zijn er
vandaag films over de wolven in Duitsland,
spelletjes over de wolf en wolvenroute
door het bos. Zie de website voor meer
informatie.

ma 24 juli 09.00-17.00 uur

vr 4 aug 13.30-15.30 uur

Film over water

Geluksamulet

Vandaag kun je in de filmzaal kijken naar
doorlopende korte films over water.
Schuif aan en laat je verrassen.

za 5 aug 17.00-20.00 uur

We gaan met schapenwol een wolf (iets
anders mag ook) op een kleedje vilten. Je
eigen kleedje mee naar huis nemen.

In het bos zijn mooie schatten te vinden.
Zoek je eigen schat en maak daarna van klei
én je schat je eigen geluksamulet.

wo 16 aug 13.30-15.30 uur
di 8, vr 18 + di 22 aug
10.00-16.00 uur
Waterdag

Water is leuk om mee te spelen, helemaal
als het lekker warm weer is. Doe mee met
verschillende activiteiten over water, bekijk
films of maak je eigen vis. Zie de website
voor meer informatie.

wo 9 aug 10.00-12.30 uur
Kabouterochtend
Zie 28 juli.

wo 9 aug 13.30-15.30 uur
Dwalen met verhalen
Zie 26 juli.

Takkenbende

Takken worden vaak van de bomen
afgesnoeid. Misschien wel zodat jij er dan
weer leuke dingen van kunt maken!

wo 16 aug 14.00-15.00 uur
Arrangement rondleiding
Zie 12 juli.

vr 18 aug 09.00-17.00 uur
Waterdag

Zie 8 augustus.

