
 Activiteiten
agenda

april
mei
juni
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 Duurzaamheidscentrum Assen 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. In het restaurant worden verschillende duurzame 
gerechten geserveerd.

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

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

Dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur

Boeren & Burenmarkt
Bestel online streekproducten, haal 
je bestelling zelf op en ontmoet de 
deelnemende boeren. 

Natuuryoga
Yoga in de buitenlucht! 

 
Egels
Egels zijn goed voor je tuin. Weten waarom? 
Kom langs!

Slootjesdag
In het Asserbos kun je vandaag heerlijk met 
schepnet op zoek naar waterdiertjes. Kijk 
wat er in je net komt.

Zaaifeest
Zaai je eigen plantje en neem het mee naar 
huis. Daar kun je heel mooi zien hoe de groei 
en ontwikkeling ervan gaat. 

Midzomeravond
Hartverwarmende midzomerverhalen in het 
openluchttheater Tivoli. 

Vogelexcursie
Leer de vogels in het Asserbos kennen. 

Op ontdekking in tuin en bos
Deze middag staat in het teken van dieren en 
planten rond het Duurzaamheidscentrum. 
Hoeveel verschillende soorten ontdek jij?

Eetbare wilde planten
Het is al bijna zomer! Het bos staat in bloei. 
Ga mee op wildplukavontuur.  
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zo 3 jun 13.30-15.30 uur

zo 17 jun 13.30-15.30 uur

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

za 2 jun 9.00-11.30 uur
+ elke zaterdag in juni

vr 22 jun 20.00-22.00 uur

za 2 jun 10.00-11.00 uur
+ elke zaterdag in juni

zo 24 jun 11.00-12.30 uur

wo 27 jun 14.00-16.00 uur

zo 24 jun 13.30-15.30 uur

juni

zo 10 jun 13.30-15.30 uur

duurzaamheidscentrumassen.nl

duurzaamheidscentrum@assen.nl duurzaamheidscentrum.assen

duzacentrum

Wat betekenen de iconen?

Betaalde activiteit

Aanmelden is noodzakelijk

Activiteit voor kinderen

Activiteit voor gezinnen

Activiteit voor volwassenen

Duurzame menukaart
Het restaurant wordt gerund door Stichting 
Phusis en op maandag door PrO Assen.
De gerechten zijn zo gezond en duurzaam 
mogelijk. Verschillende producten komen 
uit de buurt of zijn biologisch. De kruiden 
komen bijvoorbeeld uit de tuin van het 
Duurzaamheidscentrum. 
Nieuw: deze maanden zijn er ook Duurzame 
Diners. Meer informatie op de website. 

Heel Nederland zoemt
Er zijn steeds minder wilde bijen. Dit brengt 
de productie van ons voedsel in gevaar. Een 
groot deel van onze eetbare gewassen is 
namelijk afhankelijk van bestuiving door 
bijen en andere insecten. Daarom is er 
ook in het Duurzaamheidscentrum extra 
aandacht voor deze dieren. Bijvoorbeeld op 
zondag 15 juli op het zomerfestival. Zet ’m 
vast in de agenda.

Rondleiding of excursie op 
aanvraag
Tijdens een rondleiding krijg je een uitleg 
over alle energiebesparende snufjes in 
het Duurzaamheidscentrum en kom je op 
plekken die normaal niet toegankelijk zijn 
voor publiek. De excursie in het Asserbos 
brengt je op de bijzonderste plekken.

Website
Kijk voor aanvullingen op het programma, 
aanmeldingen, kosten e.d. op de website: 
 www.duurzaamheidscentrumassen.nl. 
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Galerei 
Een kleine expositie over allerlei soorten 
eieren. In alle soorten en maten!

Eerste paasdag
Doe de eierquiz, maak een paasknutseltje en 
kom de Galerei bekijken.  

Paasfeest
Vandaag is het grote paasfeest. De paashaas 
komt langs en er zijn leuke activiteiten! Zie 
de website.

Voorjaarsverhalenwandeling 
Een wandeling door het Asserbos en 
onderweg luisteren naar mooie verhalen. 

Kennismakingscursus bijenhouden
Je leert over bijen, hun  gedrag en nut én het 
werk van de imker. 

Boeren & Burenmarkt
Bestel online streekproducten, haal 
je bestelling zelf op en ontmoet de 
deelnemende boeren. 

Natuuryoga
Yoga in de buitenlucht! 

Speksteen bewerken
Maak je eigen hanger of amulet.

Dwars door Drenthe
Een serie korte afleveringen die laat zien hoe 
mens en landschap één zijn. 

Leven in de oertijd
Ga mee met Rune en Zus en leer hoe de 
mensen leefden in die tijd. 

Puk en het verdwenen schaap
Een korte film over Puk en haar vriendje op 
zoek naar een schaap. 

Kaboutermiddag
Ontdek de natuur met een kabouterblik en 
doe mee met de verschillende activiteiten. 

Eetbare wilde planten
In het voorjaar staat het bos in bloei. Ga mee 
op wildplukavontuur.

Bloemetjes in de tuin!
Help de bijen en maak je eigen 
zaadbommetje.

De wolven in Lausitz
Een serie van drie korte films over de 
terugkeer van de wolf in Lausitz. 

Roodkapje, de wolf en méér
Naast de tentoonstelling over de wolf zijn  
er spelletjes over de wolf, kun je je eigen 
wandelwolf maken en is er een doe-route.

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

Boeren & Burenmarkt
Bestel online streekproducten, haal 
je bestelling zelf op en ontmoet de 
deelnemende boeren. 

Roodkapje, de wolf en méér
Zie 4 mei.

Bevers in Drenthe
Films over het leven van de bever en 
verschillende beveractiviteiten. 

Spelen met de natuur
Maak zelf je eigen speelgoed van natuurlijke 
materialen.

Voorjaar in het Asserbos
Loop de ontdektocht en verzamel 
ondertussen natuurlijke materialen om mee 
te knutselen.  

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. 

Natuuryoga
Yoga in de buitenlucht! 

Stiltewandeling Asserbos
Door middel van aandachtsoefeningen en 
mindfullnes krijgen alle zintuigen de ruimte 
om de natuur in zich op te nemen. 

Geef ze een plekje
Help de nuttige beestjes een handje en 
maak een insectenhotel.

Orchideeën in Noord-Nederland
Hans Dekker vertelt over deze “parels van 
onze natuur”. 

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

Voorjaar in het Asserbos
Zie 10 mei.

Hoe kijk je naar sterren
Leden van VWS Drenthe vertellen over 
de resultaten van hun eigen planetarium 
programma en sterrenwacht. 

Duurzaam Diner
Zie 28 april.

ANWB Lenterondje
Wandelen is leuk én gezond. Vanuit 
het Duurzaamheidscentrum starten 
verschillende routes voor groot en klein.  
Zie de website. 

Dierenfeest
Maak dieren van natuurlijke materialen.

Excursie Asserbos
Wandel mee en ontdek meer over de 
geschiedenis, flora en fauna van dit 
prachtige stadsbos.

zo 1 apr 13.00-16.00 uur

Jij en je kat
Krijg uitleg over kattengedrag en maak 
je huisvriend blij met een eigengemaakt 
voerspeeltje. 

Pluto
Spectaculaire foto’s van deze dwergplaneet 
toegelicht door dr. M. v/d Weijgaert.

Excursie Asserbos
Lente: de natuur barst uit haar voegen.  
Ga je mee op pad?

Moestuinieren
Aan de slag met je eigen moestuin. Kom 
langs en krijg tips voor een goede oogst.

Calendulazalf maken
Van deze bijzondere plant maak je je eigen 
helende zalf.

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

Duurzaam diner
Kom eten en geniet van lokale, biologische 
en seizoensgebonden producten.

Herbarium maken
Maak een plantenpers en start je eigen 
plantenverzameling. 

di 1 mei 9.00-17.00 uur
Ook op 3, 7, 12 + 19 mei

wo 2 mei 9.00-17.00 uur
Ook op 9 mei

wo 2 mei 14.00-16.00 uur

zo 15 apr 13.30-15.30 uur

za 21 apr 14.00-15.30 uur

mei

zo 22 apr 13.30-15.30 uur

zo 29 apr 13.30-15.30 uur

ma 2 apr 11.00-16.00 uur

vr 30 mrt t/m ma 2 apr 9.00-17.00 uur

zo 13 mei 8.30-10.00 uur

do 26 apr 19.00-21.30 uur

za 5 mei 9.00-11.30 uur
+ elke zaterdag in mei

za 12 mei 10.00-11.00 uur
Ook op 19 + 26 mei

do 3 mei 13.30-15.30 uur

wo 4 apr 15.00-16.30 uur

za 7 apr 9.00-11.30 uur
+ elke zaterdag in april

wo 4 apr + 11 apr 19.30-21.30 uur

za 7 apr 10.00-11.00 uur
+ elke zaterdag in april

za 5 mei 09.00-17.00 uur
Ook op 10 + 21 mei

zo 6 mei 13.30-15.30 uur

do 10 mei 13.00-16.00 uur

vr 11 mei 13.00-16.00 uur

zo 13 mei 13.30-15.30 uur

di 15 mei 20.00-22.00 uur

di 8 mei 13.00-16.00 uur

wo 9 mei 13.30-15.30 uur

zo 8 apr 13.30-15.30 uur

vr 4 mei 13.00-16.00 uur

vr 20 apr 20.00-22.00 uur

za 28 apr 9.00-17.00 uur
Ook op 30 apr 

za 28 apr 18.00-21.00 uur

di 1 mei 13.00-16.00 uur

wo 2 mei 13.00-16.00 uur

vr 4 mei 9.00-17.00 uur

zo 20 mei 13.30-15.30 uur

ma 21 mei 13.00-16.00 uur

zo 27 mei 10.00-16.00 uur

zo 27 mei 13.00-16.00 uur

zo 27 mei 14.00-15.30 uur

vr 25 mei 20.00-22.00 uur

za 26 mei 18.00-21.00 uur
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