maart
do 1 mrt 09.00-17.00 uur

za 10 mrt 09.00-11.30 uur

di 27 mrt 20.00-22.00 uur

Roeg!

Boeren & Burenmarkt

Duurzaam bouwen – Strobouw

do 1 mrt 13.00-16.00 uur
Natuur in de winter

Leer wat er in de winter in het bos te zien is.
Een van de onderdelen is de ontdektocht.

Zie 3 maart

za 10 mrt 10.00-16.00 uur
NL doet

Ook het Duurzaamheidscentrum doet mee
met deze nationale vrijwilligersactie. Jij ook?
Kijk voor alle informatie op onze website.

zo 11 mrt 08.30-10.00 uur
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Stiltewandeling Asserbos

Dwars door Drenthe

Maak kennis met Drenthe. Een serie
korte afleveringen laat zien hoe mens en
landschap elkaar door de eeuwen heen
hebben beïnvloed.

Ken jij het verschil tussen scharreleieren,
vrij uitloop en biologisch eieren? Vanmiddag
kom je hier alles over te weten.

Er zijn allerlei soorten kikkers en
salamanders. Maar waar en hoe leven ze
precies?

Puk en het verdwenen schaap

Boeren & Burenmarkt

Afvalmonsters

Ga aan de slag met afvalmateriaal en maak
je eigen afvalmonster.

Zie 3 maart

Vooruitblik

Zie 3 maart

Kinderboerderij

Tegenover het DCA vind je kinderboerderij
De Hofstede. Hier zijn verschillende dierenweides, een vogeleiland, een speeltuintje en
een mooi aangelegd park rondom de Nieuwe
Vijver.

Wandelen

Vanaf het gebouw starten wandelingen met
verschillende thema’s en lengtes. Zo zijn
er routes van 1,5 tot 15 kilometer. De routes
liggen gratis klaar.

Ruimte huren

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

Rondleidingen op aanvraag

Zie 3 maart

za 24 mrt 09.00-11.30 uur

zo 4 mrt 13.30-15.30 uur

za 31 mrt 09.00-11.30 uur

Boeren & Burenmarkt

za 3 mrt 09.00-17.00 uur

Bestel online streekproducten, haal je
eigen bestelling zelf op en ontmoet de
deelnemende boeren.

Kom langs en maak je eigen dinosaurusei!

za 17 mrt 09.00-11.30 uur

Amfibieën

Boeren & Burenmarkt

vr 30 mrt 13.30-15.30 uur

Boeren & Burenmarkt

Maak je mini standbeeld

za 3 mrt 09.00-11.30 uur

Een kleine expositie over allerlei soorten
eieren. In alle kleuren en maten!

zo 11 mrt 13.30-15.30 uur

zo 18 mrt 13.30-15.30 uur

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.

Galerei

Dino-eieren maken

vr 2 mrt 13.30-15.30 uur
Vanmiddag kun je aan de slag met ijzerdraad
en restjes stof en mag je je eigen standbeeld
maken op een sokkel van klei.

vr 30 mrt t/m ma 2 apr
09.00-17.00 uur

Wandel mee en ervaar hoe bijzonder het bos
is! Door middel van aandachtsoefeningen/
mindfullnes krijgen alle zintuigen de ruimte
om de natuur in zich op te nemen.

De kip en het ei
vr 2 mrt 09.00-17.00 uur

Presentatie met informatie over bouwen
met stro.

zo 1 apr 13.00-16.00 uur
Eerste paasdag

Doe de eierquiz, maak een paasknutseltje en
kom de Galerei bekijken

ma 2 apr 11.00-16.00 uur

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!

Kijk voor aanvullingen op het programma,
aanmeldingen, kosten e.d. op de website:
www.duurzaamheidscentrumassen.nl

Paasfeest

Fijne boswandeling onder begeleiding van
een gids die je alle facetten van het voorjaar
laat zien.

zo 25 mrt 13.30-15.30 uur
Bootje bouwen

Van takken en touw kun je van alles bouwen,
ook in het klein. We gaan ‘Mini-pionieren’.
Lukt het om het bootje te laten drijven?

Activiteiten
agenda

januari
februari
maart

2018

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.

Vandaag is het grote paasfeest. De paashaas komt langs en er zijn allerlei leuke
activiteiten! Kijk voor het hele programma
op de website.

De meeste activiteiten zijn gratis, al stellen we een vrijwillige bijdrage
op prijs. In sommige gevallen is aanmelden nodig of worden er kosten
berekend. Meer informatie hierover en aanvullende activiteiten staan
op de website.

za 24 mrt 11.00-12.30 uur
Voorjaar in het Asserbos
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Zie hoe mooi de Drentse natuur is en
hoe de wisselende seizoenen hun sporen
achterlaten.

Wat betekenen de iconen?
Betaalde activiteit
Aanmelden is noodzakelijk
Activiteit voor kinderen

Duurzaamheidscentrum Assen
Bosrand 2
(navigatieadres Stadsbroek 11)
9401 SL Assen
T (0592) 366200

Activiteit voor gezinnen
Activiteit voor volwassenen

duurzaamheidscentrum@assen.nl

duurzaamheidscentrum.assen

duurzaamheidscentrumassen.nl

duzacentrum

Dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur
Gesloten op 1 januari.

Nieuwsbrief ontvangen?

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

zo 14 jan 13.30-15.30 uur

vr 2 feb 20.00-22.00 uur

Roeg!

Dieren in de winter

Sterren kijken met de verrekijker

Zie 2 januari

di 2 jan 13.00-16.00 uur

Caleidoscoop maken

vr 5 jan 13.30-15.30 uur

Leer wat er in de winter in het bos te zien is.
Een van de onderdelen is de ontdektocht.

Na oud en nieuw zijn de oliebollen eerst
weer op en de bussen poedersuiker leeg!
Van deze bussen (en ander restafval) maken
we deze middag een mooie caleidoscoop.

wo 3 jan 09.00-17.00 uur

vr 5 jan 20.00-22.00 uur

De wolven in Lausitz

Van molecuul naar planeet

Natuur in de winter

Films over de terugkeer van de wolf in
Lausitz.

wo 3 jan 13.00-16.00 uur
Roodkapje, de wolf en méér

Naast de tentoonstelling over de wolf
zijn er vandaag spelletjes, kun je je eigen
wandelwolf maken en is er een binnen- en
buitenroute.

do 4 jan 09.00-17.00 uur
Dwars door Drenthe

Maak kennis met Drenthe. Een serie
korte afleveringen laat zien hoe mens en
landschap elkaar door de eeuwen heen
hebben beïnvloed.

In deze lezing wordt op boeiende wijze
getoond hoe planeten uit kleine deeltjes zijn
opgebouwd.

za 6 jan 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.

za 6 jan 09.00-11.30 uur
Boeren & Burenmarkt

Bestel online streekproducten, haal je
eigen bestelling zelf op en ontmoet de
deelnemende boeren.

zo 7 jan 13.30-15.30 uur
Maak je eigen vogeltaartje

Help de vogels de winter door! Op een
zelfversierde schotel maak je een heerlijk
vogeltaartje.
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za 13 jan 09.00-11.30 uur

do 4 jan 13.30-15.30 uur
Uilen in het Asserbos

Je mag zelf uitpluizen wat een uil allemaal
eet en daarna mogen jouw gevonden botjes
mee naar huis!

Boeren & Burenmarkt
Zie 6 januari

zo 14 jan 08.30-10.00 uur
Stiltewandeling Asserbos

Wandel mee en ervaar hoe bijzonder het bos
is! Door middel van aandachtsoefeningen/
mindfullnes krijgen alle zintuigen de ruimte
om de natuur in zich op te nemen.

In de winter is het koud. Leer welke dieren
jouw hulp goed kunnen gebruiken.

zo 14 jan 14.00-15.30 uur
Bomen in de winter

Winterse boswandeling met aandacht voor
bomen in de winter.

za 20 jan 09.00-11.30 uur
Boeren & Burenmarkt
Zie 6 januari

zo 21 jan 13.30-15.30 uur
Vogels in de tuin

Je leert hoe je de tuinvogels kunt herkennen
én hoe je ze in je tuin kunt krijgen.

wo 24 jan 14.00-16.00 uur
Eetbare wilde planten in het
Asserbos

Ook in de winter kun je op wildplukavontuur
gaan. Wandel mee en ontdek hoe eetbaar
het Asserbos is in de winter.

za 27 jan 09.00-11.30 uur
Boeren & Burenmarkt
Zie 6 januari

Vanavond wordt uitgelegd hoe je met een
verrekijker ook boeiende waarnemingen
kunt doen vanuit je tuin of op de camping.

za 3 feb 09.00-11.30 uur
Boeren & Burenmarkt

Bestel online streekproducten, haal je
eigen bestelling zelf op en ontmoet de
deelnemende boeren.

zo 4 feb 13.30-15.30 uur
Kaarsen maken

Maak je eigen kaars van kaarsresten. Als je
zelf nog restjes hebt, kun je ze meenemen.

za 10 feb 09.00-11.30 uur
Boeren & Burenmarkt
Zie 3 februari

ma 26 feb 09.00-17.00 uur

Landelijke sterrenkijkdagen

Roeg!

Kijk, bij helder weer, zelf door de sterrenkijkers en ontdek het heelal. Bij bewolkt
weer is er een binnenprogramma met o.a.
een planetariumpresentatie.

Bevers in Drenthe
Zie 21 februari

Excursie Asserbos

Loop mee en leer meer over de
geschiedenis, flora en fauna van dit
prachtige stadsbos.

wo 28 feb 09.00-17.00 uur
Dwars door Drenthe

Maak kennis met Drenthe. Een serie
korte afleveringen laat zien hoe mens en
landschap elkaar door de eeuwen heen
hebben beïnvloed.

zo 11 feb 13.30-15.30 uur
Haal je dierenambulance-diploma

zo 28 jan 13.30-15.30 uur
Natuur schilderen met duurzame
inkt

za 17 feb 09.00-11.30 uur
Boeren & Burenmarkt
Zie 3 februari

zo 18 feb 13.30-15.30 uur
Dieren in je tuin

Een tuin gaat pas echt leven als er de nodige
beestjes in rondscharrelen. Maar hoe krijg je
die nuttige dieren in je tuin?

wo 28 feb 13.00-16.00 uur
za 24 feb 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.

Leven in de oertijd

Bouw je eigen hunebed en leer hoe de
mensen in die tijd leefden.

za 24 feb 09.00-11.30 uur
Boeren & Burenmarkt
Zie 3 februari

wo 21 feb 13.00-16.00 uur

zo 25 feb 11.00-16.00 uur

Bevers in Drenthe

Energiedag

Kijk naar films over het leven van de
bever en doe mee met verschillende
beveractiviteiten.

Zie hoe mooi de Drentse natuur is en
hoe de wisselende seizoenen hun sporen
achterlaten.

di 27 feb 13.00-16.00 uur

za 10 feb 14.00-15.30 uur

Wil je alles weten over de dierenambulance?
Bekijk hem vanmiddag en haal je eigen
diploma.

Er zijn veel natuurlijke kleurstoffen te vinden.
Vandaag leer je daar meer over en maak je je
eigen schilderij.

vr 23 + za 24 feb 19.00-22.00 uur

Vandaag staat duurzame energie en
verduurzaming in en rondom je eigen huis
centraal. Er is een informatiemarkt en er zijn
kinderactiviteiten.

KKER

Zie hoe mooi de Drentse natuur is en
hoe de wisselende seizoenen hun sporen
achterlaten.

S DE
FOTO: HAN

Roeg!

vr 5 jan 09.00-17.00 uur

S SMEETS

di 2 jan 9.00-17.00 uur

februari
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Januari 2016

