
 

Activiteiten
agenda

juli
augustus
september

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.

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. 

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

Dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur

Boeren & Burenmarkt
9.00-11.30 uur + elke zaterdag 
in september  Bestel online 
streekproducten, haal je eigen 
bestelling zelf op en ontmoet de 
deelnemende boeren. 

Natuuryoga
10.00-11.00 uur + 8, 15 en 29 september  
Yoga in de buitenlucht!

Rondleiding 
Noorderbegraafplaats
11.00-12.00 uur + 13.00-14.00 uur
+ elke zaterdag in september  Met 
aandacht voor de graven van 
prominente personen uit de Drentse 
geschiedenis.

Oorwormenpot maken 
13.30-15.30 uur  Deze duurzame luizen-
bestrijder voor in de tuin is heel 
eenvoudig zelf te maken. En dat ook 
nog met herbruikbare materialen!

De hond
13.30-15.30 uur  Veel mensen willen 
graag zo’n trouwe viervoeter. Maar 
waar let je op als je een hond 
aanschaft en hoe verzorg je hem 
goed? 

Paardenbloemmiddag
14.00-17.00 uur  De paardenbloem is 
van top tot teen te gebruiken. Hoe? 
Doe mee met de workshop en je 
ontdekt het allemaal!

Fietsexcursie rondje Assen
11.00-15.30 uur  De gids neemt je mee 
door de landschapsgeschiedenis 
rond Assen, langs de Drentse Aa en 
historische dorpen.

Bloemen en zaden
13.30-15.30 uur  Veel bloemen zijn 
uitgebloeid en maken het zaad voor 
volgend jaar. Hoeveel verschillende 
zaden ken jij?

Dino eieren maken
13.30-15.30 uur  Kom langs en maak je 
eigen dinosaurus ei! 

Kosmische stralen
20.00-22.00 uur  Prof. Ad M. van den 
Berg over de ontdekking van deze 
hoogenergetische stralen uit het 
heelal. 

Vogelmiddag
13.30-15.30 uur  Meer leren 
over vogels? Doe mee met de 
gezinsactiviteiten over o.a. 
trekvogels, spechten en uilen.

duurzaamheidscentrumassen.nl

duurzaamheidscentrum@assen.nl duurzaamheidscentrum.assen

duzacentrum

De wolf in Drenthe
De expositie De wolf in Drenthe is 
deze zomer nog te bezoeken in het 
Duurzaamheidscentrum. Zorg dat je de 
opgezette wolf gezien hebt voordat hij weer 
teruggaat naar Naturalis Biodiversity Centre 
in Leiden. Deze expositie is mede mogelijk 
gemaakt door provincie Drenthe, gemeente 
Assen, Stichting Het Drentse Landschap en 
Wolven in Nederland.

Ruimte huren 
Geef je een feestje of zoek je een vergader-
ruimte? In het Duurzaamheidscentrum zijn 
diverse ruimten te huur. Een combinatie met 
lekker eten kan ook. Neem contact met ons 
op voor de mogelijkheden.

Rondleidingen of excursie  
op aanvraag
Met een rondleiding krijg je een uitleg 
over de bouw en alle energiebesparende 
snufjes in het pand en kom je op plekken die 
normaal niet toegankelijk zijn voor publiek. 
Tijdens een excursie in het Asserbos neemt 
de gids je mee naar bijzondere plekken in 
het Asserbos.

Website
Kijk voor aanvullingen op het programma, 
aanmeldingen, kosten e.d. op de website: 
 www.duurzaamheidscentrumassen.nl. 
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lever deze kortingsbon in!

Kom je deze zomer een 
ijsje bij ons eten?
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Weg in eigen stad
Je hoeft deze zomer niet ver weg.  

Er zijn veel leuke gratis uitjes.  
Loop bijvoorbeeld de nieuwe  
paarse route in het Asserbos  

die je langs allerlei interessante 
plekjes uit de geschiedenis  

van Assen brengt.

Duurzaamhe
id  

dichterbij
 dan je den

kt!

––––––––––
––––––––––

–

Vang het op
In de zomer hebben planten  
soms wat extra water nodig.  

Vang regenwater op in een  
regenton en gebruik dat om je 

planten water te geven. 

Duurzaamhe
id   

goedkoper d
an je denkt

!

––––––––––
––––––––––

–

Beat the microbead
In sommige schoonheids- 

producten zit plastic. Dat is niet 
zo mooi, want dit plastic komt via 
het afvoerputje uiteindelijk in de 

zee terecht. In de app Beat the 
microbead kun je controleren of  

jouw product ‘schoon’ is.

Duurzaamhe
id  

makkelijke
r dan je de

nkt!

––––––––––
––––––––––

–

september

Wat betekenen de iconen?

Betaalde activiteit

Aanmelden noodzakelijk

Kinderen onder begeleiding van 
volwassene

Voor alle leeftijden

Voor volwassenen

Doe-activiteit



Beleef de zomer – met de 
bloemetjes en de bijtjes 
We vieren de zomer graag samen met jou. 
Op 15 juli geven we daarom een ‘feestje met 
inhoud’. Er is voor jong en oud van alles te 
beleven. Er is muziek en je kunt de natuur 
letterlijk komen proeven. Op het bijenplein 
bijvoorbeeld, waar in het kader van de 
biodiversiteit speciale aandacht gevraagd 
wordt voor bijtjes en bloemen. Neem gezellig 
iemand mee! 

Waterpret
Spelen met water is leuk! Onze nieuwe 
waterspeelplaats naast het terras is 
uitdagend, zeer kindvriendelijk én duurzaam 
gebouwd. De onderdelen zijn gerecycled 
uit de oude dierentuin in Emmen en 
geschonken door drinkwaterbedrijf WMD. 
De houtsnippers zijn gemaakt van snoeihout 
van de gemeente Assen. Het grondwater 
wordt opgepompt van flinke diepte en is 
daarom heel ijzerrijk. Kom het zelf proberen 
en ga lekker spetteren!

Film en website
Dagelijks worden er films vertoond in de 
filmzaal. De schoonheid van de Drentse 
natuur, avonturen van een verdwenen 
schaap en De wolf in Drenthe: het  
aanbod is gevarieerd. Kijk voor de film- 
programmering, nóg meer zomer- 
activiteiten en actuele informatie (ook  
over aanmelding, kosten etc) op  
www.duurzaamheidscentrumassen.nl. 

Kortingsbon
Tegen inlevering van deze bon krijg je  
€ 0,50 korting op een biologisch ijsje 
(vlieger of aardbeien ijsje). 

Max. 4 personen per ingeleverde bon.
Geldig tot en met september 2018.
Alle spelregels staan op onze website. 

Robin Hood en de 
noormannen 
20.00-22.00 uur  Een familievoorstel-
ling vanaf 8 jaar over de avonturen 
van Robin Hood en zijn vogelvrijen. 
Kijk voor alle speeldata op de 
website.

Boeren & Burenmarkt
9.00-11.30 uur + elke zaterdag in juli 
Bestel online streekproducten, haal 
je eigen bestelling zelf op en ontmoet 
de deelnemende boeren. 

Rondleiding 
Noorderbegraafplaats
11.00-12.00 uur + 13.00-14.00 uur + elke 
zaterdag in juli   Met aandacht voor de 
graven van prominente personen uit 
de Drentse geschiedenis.

Oorwormenpot maken 
13.30-15.30 uur  Deze duurzame luizen-
bestrijder voor in de tuin is heel 
eenvoudig zelf te maken. En dat ook 
nog met herbruikbare materialen!

Beleef de zomer! – met de 
bloemetjes en bijtjes
11.00-16.00 uur  Een ‘feestje met 
inhoud’ waar van alles te doen is  
voor jong en oud!

Natuuryoga
10.00-11.00  Yoga in de buitenlucht!

Dagvlinders in de tuin 
20.00-22.00 uur  Bereid je met 
deze cursus voor op de nationale 
vlindertelling.. 

Vakantiekaart maken 
13.30-15.30 uur  Bedruk je eigen 
kaart met bladeren en natuurlijke 
kleurstoffen. 

Alle eendjes
14.00-14.45 uur  Een voorstelling 
speciaal voor peuters over een 
eendje dat uit een ei komt.

Dino eieren maken
13.30-15.30 uur  Kom langs en maak je 
eigen dinosaurus ei!

Verhalenmiddag
14.00-16.00 uur  “De verhalenhoed” 
vertelt in onze tuin mooie, 
ontroerende en spannende verhalen. 

Natuur schilderen met 
duurzame inkt
13.30-15.30 uur  In de natuur zijn 
mooie kleurstoffen te vinden. Leer ze 
kennen en maak je eigen schilderij.

Excursie Asserbos
14.00-15.30 uur  In het bos staan 
verschillende bomen met een 
bijzonder verhaal. De gids vertelt je 
er graag over. Ga je mee?

Boeren & Burenmarkt
9.00-11.30 uur + elke zaterdag in augustus 
Bestel online streekproducten, haal 
je eigen bestelling zelf op en ontmoet 
de deelnemende boeren. 

Natuuryoga
10.00-11.00 uur + elke zaterdag in 
augustus  Yoga in de buitenlucht!

Rondleiding 
Noorderbegraafplaats
11.00-12.00 uur + 13.00-14.00 uur + elke  
zaterdag in augustus  Met aandacht 
voor de graven van prominente 
personen uit de Drentse 
geschiedenis.

Herbarium maken
13.30-15.30 uur  Maak een plantenpers 
en start je eigen plantenverzameling.

Nog een keertje
14.00-14.30 uur  Een voorstelling 
speciaal voor peuters over een 
beertje dat niet slapen kan.

Schapen
13.30-15.30 uur  Schapen zijn zacht,  
lief en belangrijk. Weet jij waarom? 

Eetbare wilde planten in 
het Asserbos
14.00-16.00 uur  In de zomer is er 
veel te smullen in het bos. Ga op 
wildplukavontuur. Wandel mee en 
ontdek hoe eetbaar het Asserbos is.

Vakantiekaart maken 
13.30-15.30 uur  Bedruk je eigen 
kaart met bladeren en natuurlijke 
kleurstoffen. 

Muis zoekt thuis
14.00-14.45 uur  Een voorstelling 
speciaal voor peuters over een klein 
diertje met grootse plannen.

Geluksamulet maken
13.30-15.30 uur  In het bos zijn mooie 
schatten te vinden. Zoek je eigen 
schat en maak daarna van klei én je 
schat je eigen geluksamulet. 
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Doe-middagen

Deze zomer zijn er doe-middagen: middagen 
voor jong en oud. Er zijn verschillende 
thema’s met activiteiten, zowel binnen 
als buiten. Ook als je al eerder bij een 
doe-middag geweest bent is het leuk weer 
te komen. Geen middag is hetzelfde. Wij 
passen ze elk seizoen aan. 

Kaboutermiddag

13.00-16.00 uur  Een middag met activiteiten 
speciaal voor kinderen van 3 tot en met  
8 jaar. Vind jij alle kabouters? Ze vertellen  
je over hun leven in het Asserbos. En  
vergeet “Puk en het verdwenen schaap”  
niet! Deze serie is te zien in de filmzaal. 

Wo 18, do 26 en di 31 juli
Do 9 en di 21 augustus

Zomers gefladder

13.00-16.00 uur  Hoeveel vlinders vind jij in de 
tuin? En ken jij het verhaal van de groene 
specht? Ga vanmiddag zelf op zoek in de 
natuur en lekker bezig mét de natuur. 

zo 1 juli
zo 5, vr 17 en do 30 augustus

Leven in de oertijd

13.00-16.00 uur  Kinderen gingen in de oertijd 
niet naar school. Wat deden ze dan wel 
de hele dag?! Ga mee met Rune en Zus en 
ontdek hoe de mensen leefden in die tijd.

di 24 juli
wo 1, vr 10, do 16, do 23 en vr 31 augustus

Nattigheid

13.00-16.00 uur  Water is niet alleen leuk,  
maar ook heel belangrijk. Speel, doe mee  
en ontdek leuke waterweetjes. 

vr 3, wo 15 en di 28 augustus

De terugkeer van  

de bever
13.00-16.00 uur  Wist jij dat er in Drenthe 
bevers wonen? Misschien wel dichterbij dan 
je denkt! Kom langs en ontdek meer over dit 
prachtige dier. Maak bijvoorbeeld je eigen 
bever en bouw je eigen beverburcht.

vr 27 juli
di 7 en vr 24 augustus

Volg de wolf

13.00-16.00 uur  Steeds vaker worden er 
wolven gezien in Drenthe. Waar komen 
die vandaan? En kan jij zelf een wolf 
herkennen? Tijdens deze doe-middag  
leer je spelenderwijs van alles over dit 
indrukwekkende dier. Natuurlijk hoort  
hier ook een bezoekje aan de expositie  
‘De wolf in Drenthe’ bij. 

wo 4 en wo 11 juli
do 2, di 14, zo 19 en wo 29 augustus

Stekker eruit
Het klinkt logisch, maar het is  
een vaak vergeten klusje. Haal  

van je modem, tv, wekker en  
allerlei andere apparaten de  

stekker uit het stopcontact. Zo 
bespaar je snel en eenvoudig 

energie. 
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