
 Activiteiten
agenda

oktober
november
december
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. Het restaurant 
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. 

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

Dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur
Gesloten op 25 en 26 december en 
1 januari.

Wat betekenen de iconen?

Betaalde activiteit

Aanmelden is noodzakelijk

Activiteit voor kinderen

Activiteit voor gezinnen

Activiteit voor volwassenen

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. 

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

Rondleidingen op aanvraag
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

Rosetta
Lezing over de resultaten van de europese 
ruimtesonde Rosetta die opnames maakte 
van kometen en veel gegevens verzamelde.

Fantasiedier maken
Maak je eigen fantasiedier en breng hem tot 
leven.

Kookworkshop eetbare wilde 
planten 
We leren welke groenten en kruiden er in de 
berm groeien en nemen ze mee om er een 
heerlijk gerecht mee te maken. 

De vogeltrek
Waarom trekken vogels naar andere 
gebieden? Welke gevaren loeren er 
onderweg? 

Excursie Asserbos
Zie 21 oktober.

Kleintje kerst
Een gevarieerde middag vol 
duurzame kerstactiviteiten. Zie 
de website voor het volledige 
programma.

Roeg!
Zie 24 oktober.

Puk en het verdwenen schaap
Zie 27 oktober.

De wolven in Lausitz
Een serie van 3 korte films over de terugkeer 
van de wolf in Lausitz. 

Over Boeren & Buren
Maak kennis met dit nieuwe duurzame 
project. Je weet wat je eet en het komt 
gegarandeerd uit de eigen regio.

Speuren naar sporen
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?

Dwars door Drenthe
Zie 28 oktober.

Kaarsen maken
Zie 27 oktober.

Het mandje van Roodkapje 
Maak van restjes stof en vilt je eigen mandje.  
Heb je zelf nog restjes stof? Neem ze mee.

Puk en het verdwenen schaap
Zie 27 oktober.

Ook in de tweede week van 
kerstvakantie zijn er volop 
activiteiten.

De wolven in Lausitz
Zie 27 december.

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

Puk en het verdwenen schaap
Zie 27 oktober.

Maak je eigen vogeltaartje
Help de vogels de winter door! Je begint met 
het mooi maken van een schoteltje. Daarna 
maak je er voor de vogels heerlijk taartje op.

Kijk voor het volledige programma in de 
vakantie op de website.

duurzaamheidscentrumassen.nl

duurzaamheidscentrum@assen.nl duurzaamheidscentrum.assen

duzacentrum

vr 1 dec 20.00-22.00 uur zo 24 + zo 31 dec 9.00-17.00 uur

wo 27 dec 9.00-17.00 uur

wo 27 dec 13.00-16.00 uur

wo 27 dec 13.30-15.30 uur

do 28 dec 9.00-17.00 uur

do 28 dec 13.30-15.30 uur

vr 29 dec 13.30-15.30 uur

zo 31 dec 9.00-17.00 uur

za 9 dec 17.00-20.00 uur

zo 10 dec 13.30-15.30 uur

za 16 dec 11.00-13.30 uur

zo 17 dec 13.00-16.00 uur

za 6 jan 9.00-17.00 uur

zo 7 jan 13.30-15.30 uur

wo 3 jan 9.00-17.00 uur

do 4 jan 13.30-15.30 uur

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

december

zo 24 + zo 30 dec 9.00-17.00 uur

zo 3 dec 13.30-15.30 uur



Januari 2016oktober

zo 1 okt 9.00-17.00 uur

zo 1 okt 13.30-15.30 uur

wo 18 okt 13.00-16.00 uur

za 21 okt 11.00-13.30 uur

za 21 + zo 22 okt 10.00-17.00 uur

vr 6 okt 18.00-21.00 uur

zo 8 okt 13.30-15.30 uur

zo 15 okt 13.30-15.30 uur

za 7 + za 14 okt 10.00-11.00 uur

Bevers in Drenthe
Doorlopend films over het leven van de 
bever.

Doemiddag bevers in Drenthe
Wist jij dat er in Drenthe bevers wonen? Kom 
langs en ontdek meer over deze vriendelijke 
vegetariër. Bouw je eigen bever en maak je 
eigen beverburcht.

Wildplukwandeling in het Asserbos
Ontdek tijdens deze wandeling welke 
eetbare wilde planten, noten en bessen in 
de herfst te vinden zijn en hoe je ze kunt 
gebruiken. 

Duurzaam diner
Een duurzaam 3 gangen diner met biolo-
gische streekproducten. Voor vleeseters, 
vegetariërs en kinderen is er een apart menu 
samengesteld. Zie de website voor prijzen, 
aanmelding en inhoud menu.

Natuuryoga
Wat is er lekkerder dan yoga in de 
buitenlucht? Je hoort de zang van vogels, je 
staat met je blote voeten op de aarde en je 
ademt de zuivere boslucht in. 

Honden en puppy’s
Heb je  of wil je graag een hond? Hoe zorg je 
dat hij blij en gezond is? 

 

Paddenstoelen
Word een paddenstoelenexpert! Het bos 
staat vol met paddenstoelen. Als je goed 
kijkt, zie je ze in allerlei kleuren en maten.  

Maak je eigen nestkast
Hang hem op in je tuin of balkon en geniet 
van de vogels in je buurt.

Roeg!
Zie 24 oktober.

Over Boeren & Buren
Maak kennis met dit nieuwe duurzame 
project. Je weet wat je eet en het komt 
gegarandeerd uit de eigen regio.

De witte walvis Week van ons water
Luister naar het verhaal van Solovski, de 
witte walvis, die in zijn eentje op reis gaat.

Films over water Week van ons water
Doorlopende korte films over water. 

Als een vis in het water  
Week van ons water
Maak met speciaal gereedschap een mooi 
gevormde vis van steen en tover hem om tot 
een uniek exemplaar.

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

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

Dwars door Drenthe
Maak kennis met Drenthe. Deze serie laat 
zien hoe mens en landschap elkaar door de 
eeuwen heen hebben beïnvloed. 

Nacht van de nacht
Ga in het donker  op pad door het Asserbos. 
Onderweg zijn korte activiteiten. Bij helder  
weer kun je door telescopen naar de sterren 
kijken. Zie de website voor meer informatie.

Roeg!
Zie 24 oktober.

Wolvenverhalenboek 
Ken jij verhalen over de wolf? Maak je eigen 
verhaal en bundel dit in een mooi boek.

Duurzaam diner
Zie 6 oktober.

Dreiging uit de ruimte 
Lezing over rondzwevende elementen in 
de ruimte. Hoe komen ze op aarde, wat is 
hun samenstelling en welke verassende 
conclusies kunnen er worden getrokken? 

Potloodtoppers 
Van de mooiste restjes stof en vilt kun je je 
eigen potloodtopper maken.

Wildplukwandeling in het Asserbos
Zie 4 oktober.

Beter Leven Keurmerk
Je leert van alles over het Beter Leven 
Keurmerk en over koud koken. Ontdek dat 
eten zonder vlees ook erg lekker kan zijn!

Excursie Asserbos
Zie 21 oktober.

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

Feest met herfstbladeren
Ze vallen zo van de boom, daar hoef je niets 
voor te doen. Van die bladeren kun je leuke 
dingen maken. Rijg, borduur of schilder jij 
mee?

zo 19 nov 11.00-13.30 uur

wo 25 okt 13.30-15.30 uur

do 26 okt 9.00-17.00 uur

do 26 oktober 13.30-15.30 uur

vr 27 oktober 9.00-17.00 uur

Duik in de Week van Ons Water 
Doe mee met verschillende activiteiten over 
water, bekijk films of maak je eigen vis. Zie 
de website voor meer informatie.

Excursie Asserbos
Tijdens deze wandeling neemt de gids 
je mee naar bijzondere plekken in het 
Asserbos. Loop mee en leer meer over de 
geschiedenis, flora en fauna.

Live prepareren wolf
Maak live de preparatie van de wolf van 
Veeningen mee, doe het bottenspel, 
kom braakballen pluizen of doe je eigen 
wolvenonderzoek. Zie de website voor 
programma.

Films over water Week van ons water
Doorlopende korte films over water. 

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

vr 27 oktober 13.30-15.30 uur

zo 29 okt 13.30-15.30 uur

za 28 okt starten tussen 18.30 en 19.30 uur

vr 3 nov 18.00-21.00 uur

wo 9 nov 10.00-12.00 uur

zo 19 nov 13.30-15.00 uur

zo 26 nov 13.30-15.30 uur

wo 25 okt 13.00-16.00 uur

zo 5 nov 13.30-15.30 uur

vr 3 nov 20.00-22.00 uur

wo 4 okt 13.30-15.30 uur

za 28 okt 9.00-17.00 uur

zo 29 okt 9.00-17.00 uur

zo 12 nov 13.30-15.30 uur

november

ma 23 + do 26 okt 9.00-17.00 uur

di 24, do 25 + zo 29 okt 
9.00-17.00 uur

wo 25 okt 9.00-17.00 uur

di 24 okt 13.30-15.30 uur


