
 

Activiteiten
agenda

oktober
november
december

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
Gesloten op 25 en 26 december en 
1 januari.

lever deze kortings-
bon in!

Kom je dit najaar een 
heerlijke pannenkoek bij 
ons eten? 

09

16

30

16

ZON

ZON

ZON

ZON

december

Poppendokter
9.00-11.00 uur  Spreekuur voor 
gewonde beren en poppen. 

Eten uit je buurt
9.00-11.30 uur + elke zaterdag in december
Ophaalmoment voor vooraf online 
bestelde streekproducten. 

Duurzaam dichtbij
13.30-15.30 uur  Duurzame energie kent 
vele vormen. Kom experimenteren  
en ontdek het! 

Beter leven keurmerk
13.30-15.30 uur  Uitleg over de 
betekenis van het Beter Leven 
Keurmerk. Je krijgt suggesties voor 
lekker eten zonder vlees.  

Kerstmiddag
13.00-16.00 uur  Een gezellige middag 
vol verantwoorde kerstactiviteiten. 
Kijk voor meer informatie op de 
website. 

Kerst sing along
13.00-17.30 uur  Altijd al meerstemmige 
kerstliedjes willen zingen? Zing 
dan mee met Au bain Marie. Deze 
workshop wordt afgesloten met een 
klein concert. 

Inloopspreekuur afval-
scheiding en hergebruik
14.00-16.00 uur  Kom langs met vragen 
en opmerkingen over afval. Goede 
tips zijn natuurlijk ook welkom.

Natuur in de winter
13.30-15.30 uur  Dieren in de winter 
gedragen zich heel anders dan in de 
zomer. Hoe dat zit, kun je vanmiddag 
zelf uitzoeken. 

Uilen in het Asserbos
13.30-15.30 uur  Je mag zelf uitpluizen 
wat een uil allemaal eet en daarna 
mogen de gevonden botjes mee naar 
huis.

Duurzaam dichtbij
13.30-15.30 uur  Gekoppeld aan de 
expositie ‘Duurzaam dichtbij’ ga je 
in het jeugdlab nog dieper in op het 
onderwerp duurzame energie. 

Duurzaam dichtbij
13.30-15.30 uur  Maak op een 
interactieve manier kennis met 
apparaten die werken op duurzame 
energiebronnen. 

01

01

02

27

28

ZAT

ZAT

ZON

DON

VRIJ

DEC

DEC

DEC

DEC

DEC

DEC

DEC

DEC

DEC

19
WOE

23
ZON

DEC

DEC

Nieuwe expositie
Bezoek vanaf 14 november onze nieuwe 
expositie ‘Duurzaam dichtbij.’ Je krijgt 
informatie over bouwen, je huishouden, 
voedsel en energie. Het is een doe-expo die 
kinderen spelenderwijs bezig laat zijn bezig 
en volwassenen handvatten geeft voor het 
maken van keuzes voor de toekomst.De 
expositie is te zien tot april 2019.

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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Wat betekenen de iconen?

Betaalde activiteit

Aanmelden noodzakelijk

Kind onder begeleiding van volwassene

Voor alle leeftijden

Voor volwassenen

duurzaamheidscentrumassen.nl

duurzaamheidscentrum@assen.nl duurzaamheidscentrum.assen

duzacentrum

Natuurlijke 
lippenbalsem

Op gure dagen kan je last  
hebben van droge lippen. Met  

een beetje olie en bijenwas 
kan je heel eenvoudig je eigen 

lippenbalsem maken. 

Duurzaamhe
id  

makkelijke
r dan je de

nkt!

––––––––––
––––––––––

–

Knus op de bank
Leg, als de koude dagen beginnen, 

truien klaar en dekentjes binnen 
handbereik van de bank.  

Zo kies je er sneller voor je  
warm toe te dekken in plaats  

van de thermostaat hoger  
te zetten. 

Duurzaamhe
id  

eenvoudige
r dan je de

nkt!

––––––––––
––––––––––

–

Kleding ruilen
Feestkleren belanden vaak na  
een paar keer dragen achterin  

de kast. Organiseer samen  
met je vrienden een kleding-

ruilavond. Zo heb je iets  
nieuws en duurzaams aan  

deze kerst! 

Duurzaamhe
id  

goedkoper d
an je denkt

!

––––––––––
––––––––––

–

Kerstmiddag 

Zon 16 december 

13.00-16.00 uur  Inspiratiemiddag voor een 
duurzame kerst: We maken kerstversiering, 
vertellen over verantwoord eten en 
bouwen alvast een sfeertje met 
elkaar. 
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Ook in de tweede week van de kerstvakantie 
zijn er activiteiten. Kijk op de website voor 
het volledige programma.

Caleidoscoop maken 
13.30-15.30 uur  Oliebollen op? Neem 
je lege poedersuikerbussen of andere 
herbruikbare materialen mee. Dan 
maken we een mooie caleidoscoop.



Duurzaam dichtbij
Deze nieuwe doe-tentoonstelling neemt je  
vanaf 14 november mee langs verschillende  
thema’s die met duurzaamheid te maken  
hebben. Je maakt kennis met energie-
slurpers, schone schoonmaakmiddelen 
en leert er van alles over afvalscheiding en 
jouw invloed op het milieu. Ook is te zien 
hoe isolatie werkt en hoe je energie neutraal 
kunt bouwen. 
Op 4 november zwaaien we de ‘De wolf in 
Drenthe’ uit. De opgezette wolven uit deze 
expositie gaan dan weer terug naar  
Naturalis Biodiversity Center in Leiden. 

De poppendokter
Knuffelberen met gebroken pootjes of 
slechtziende poppen? Het Duurzaamheids-
centrum heeft vanaf nu een echte poppen-
dokter! Haar spreekuur is elke eerste 
zaterdag van de maand van 9.00 tot  
11.00 uur. Als je langskomt, overleggen  
jullie over de reparatie, de kosten en 
wanneer de knuffel/pop weer opgehaald  
kan worden.  

Doe-middagen
In de schoolvakanties zijn er altijd doe-
middagen met een thema. De activiteiten 
verschillen per seizoen, zijn zowel binnen  
als buiten en bedoeld voor jong en oud.  
Elke keer is er ook een passende film bij.

Kortingsbon
Tegen inlevering van deze bon krijg je  
50% korting op een pannenkoek (gemaakt 
van Drents meel, belegd met honing van 
onze eigen imker, poedersuiker of stroop).

Je betaalt geen € 3,– maar € 1,50 per stuk.
Max. 4 personen per ingeleverde bon. 
Geldig t/m december 2018.

lever deze 

kortings-
bon in!
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oktober

Poppendokter
9.00-11.00 uur  Spreekuur voor 
gewonde beren en poppen. 

Eten uit je buurt
9.00-11.30 uur + elke zaterdag in oktober
Ophaalmoment voor vooraf online 
bestelde streekproducten. 

Cardboard Challenges
10.00-16.00 uur  Wereldwijd gaan 
kinderen dit weekend aan de slag 
met gebruikt karton. Meer informatie 
op de website. 

Volg de wolf
13.30-15.30 uur  Leer spelenderwijs 
over dit indrukwekkende dier. Doe 
mee met activiteiten en breng een 
bezoek aan de expositie ‘De wolf in 
Drenthe’.

Dag van de duurzaamheid
13.30-16.00 uur  Een inloopmiddag voor 
jong en oud om kennis te maken met 
duurzaamheid in de gemeente Assen. 
Meer informatie op de website.

Wilde orchideeën van 
Nederland
20.00-22.00 uur  Natuurkenner Hans 
Dekker vertelt over deze ‘parels van 
onze natuur’.

Paarden
13.30-15.30 uur  Hoe zorg je goed 
voor je paard? Je krijgt praktische 
verzorgingstips en mag je eigen 
hoefijzer pimpen. 

Inloopspreekuur afval-
scheiding en hergebruik
14.00-16.00 uur  Kom langs met vragen 
en opmerkingen over afval. Goede 
tips zijn natuurlijk ook welkom.

Voorbereiding kleedvilten
13.00-17.00 uur  Morgen wordt er een 
groot vloerkleed gevilt. Vanmiddag 
wordt dit voorbereid. Help je mee?

Vloerkleed vilten
10.00-17.00 uur  Vilten met de grote V. 
Met behulp van een Groninger paard 
wordt een groot vloerkleed gevilt van 
schapenwol. Spectaculair om te zien 
en meehelpen mag. 

Paddenstoelen
13.30-15.30 uur  Leer meer over deze 
‘opruimers van de natuur’.

Kaboutermiddag
13.00-16.00 uur  Volg de kabouters door 
het bos en ontdek welke kabouter 
verdwaald is. 

Demonstratie dag 
afvalauto’s
10.00-15.00 uur  Kom langs en bekijk 
van dichtbij de verschillende 
voertuigen waar de Gemeente Assen 
mee werkt! Kijk voor meer informatie 
op onze website.

Kunstenaar op reis
19.30-22.00 uur  Erik van Ommen, 
schilder, graficus en tekenaar, laat 
zien welke technieken hij gebruikt om 
vogels te verbeelden. Aanmelden  
is nodig. 

Het verhaal van plastic
13.30-15.30 uur  Het WNF vertelt je  
wat ‘Plastic soep’ nu eigenlijk is. Je 
gaat ook zelf met gebruikt plastic  
aan de slag.

Eetbare wilde planten in  
het Asserbos
14.00-16.00 uur  Ontdek tijdens deze 
wandeling welke planten uit het 
wild je kunt eten en hoe je ze kunt 
gebruiken in de keuken.

Pompoenhoofd maken
13.30-15.30 uur Met een beetje werk 
en creativiteit ontstaan de mooiste 
hoofden. Doe je mee? 

Nieuwe dingen van oud 
textiel
13.30-15.30 uur  Van oude kleding 
maken we vandaag prachtige 
sieraden.  

Nacht van de Nacht
Starten tussen 18.30 en 19.30 uur  Ga in 
het donker op pad en ervaar onder 
meer wat lichtvervuiling betekent.
Meer informatie op de website.

Zaden mozaïek maken
13.30-15.30 uur  Van pitten en zaden 
kun je leuke mozaïeken maken.

In het spoor van Linnaeus
20.00-22.00 uur  Boeiende lezing door 
Aaldrik Pot over de natuurschrijvers 
van weleer. Van Linnaeus, Von 
Humboldt en Thijsse tot de schrijvers 
van deze tijd.

Poppendokter
9.00-11.00 uur  Spreekuur voor 
gewonde beren en poppen. 

Eten uit je buurt
9.00-11.30 uur + elke zaterdag in november
Ophaalmoment voor vooraf online 
bestelde streekproducten. 

Natuurwerkdag
13.00-16.00 uur  Help mee in onze tuin. 
Samen maken we het verschil. 

Zoogdieren in Drenthe
13.00-16.00 uur  Bever, otter, egel, das, 
muis, boommarter en wolf. Ze komen 
allemaal voorbij in deze actieve 
middag. 

Verhalen van wolven
14.00-16.00 uur  Vanmiddag kun je 
naar fascinerende verhalen luisteren 
waarin de wolf de hoofdrol speelt.

Uitzwaaimoment expositie 
‘De wolf in Drenthe’
15.45-16.00 uur  Terwijl de wolf zich nu 
toch echt lijkt te vestigen in Drenthe 
nemen wij vandaag afscheid van onze 
expositie ‘De wolf in Drenthe’. 

Reisverslag Zuidwest-Afrika
20.00-22.00 uur  Een interessante 
reis met extra aandacht voor de 
bijzondere flora in Namibië. 

Koken met wilde kruiden
16.00-19.00 uur  Je gaat zelf aan de 
slag en al doende leer je heerlijke 
en gezonde gerechten koken met 
planten uit de natuur.

Stiltewandeling Asserbos
8.30-10.00 uur  Wandel mee met deze 
meditatieve wandeling en ervaar hoe 
het is om in stilte te lopen. 

De eekhoorn
13.30-15.30 uur  Je ziet ze niet zo vaak, 
deze schattige diertjes. Wat weet jij 
van hen? Maak je eigen eekhoorn van 
natuurlijke materialen.

Opening expo  
Duurzaam dichtbij
Een interactieve expositie over 
duurzaamheid. Meer informatie op  
de website.

Help kriebeldieren de 
winter door
13.30-15.30 uur  We maken 
overwinteringsplekjes voor 
pissenbedden en oorwormen en 
andere nuttige beestjes.

Excursie Asserbos
14.00-16.00 uur  Loop mee en leer meer 
over de geschiedenis, flora en fauna 
van dit prachtige stadsbos.

Calendula zalf maken
19.00-21.30 uur  Workshop zalf maken 
van goudsbloem. Het eindproduct 
neem je mee naar huis.

Inloopspreekuur afval-
scheiding en hergebruik
14.00-16.00 uur  Kom langs met vragen 
en opmerkingen over afval. Goede 
tips zijn natuurlijk ook welkom.

Verrassende sieraden
13.30-15.30 uur  Maak sieraden van 
materialen waarvan je nooit had 
gedacht dat je daar wat mee zou 
kunnen. 
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Nacht van de Nacht 

Zat 27 oktober 

starten tussen 18.30 en 19.30 uur   Wandel in  
het donker en ontdek het Asserbos eens 
op een andere manier. Langs de uitgezette 
route is van alles te beleven. Bij helder  
weer kun je door telescopen naar de  
sterren kijken. 

Dag van de 
duurzaamheid 

Woe 10 oktober 

13.30-16.00 uur  Natuurlijk doet het 
Duurzaamheidscentrum mee aan de tiende 
editie van deze bijzondere dag. We houden 
een inspirerende jubileum middag met 
informatie en activiteiten over duurzame 
initiatieven en oplossingen.  

Cardboard 
challenges 

Zat 6 oktober 

10.00-16.00 uur  Houd je van bouwen én 
van oplossingen bedenken? Dan is dit een 
activiteit voor jou! We gaan de hele dag 
bouwen met karton. In de ochtend samen 
met de basisscholen en  ’s middags mag 
iedereen aan de slag. 

Natuurwerkdag 

Zat 3 november 

13.00-16.00 uur  Op de jaarlijkse Natuur-
werkdag gaan we aan de slag met  
verschillende klussen in de tuin. Het werk  
is geschikt voor jong en oud en wij zorgen  
voor gereedschap. Kom samen of alleen  
en help mee. We maken er een  
gezellige dag van!

november
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