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Lever deze bon in!

Kom je dit voorjaar bij ons 
genieten van koffie/thee met  
een honingmuffin?

juni

Doe-middagen
In de schoolvakanties en op zondag zijn 
er vaak doe-middagen met een duurzaam 
thema. De activiteiten verschillen per 
seizoen, zijn zowel binnen als buiten en 
bedoeld voor jong en oud. Kijk voor de data 
en meer informatie op onze website.

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

Rondleidingen of excursie op 
aanvraag
Tijdens een rondleiding krijg je uitleg over 
het gebouw en alle energiebesparende 
snufjes in het pand. Ook 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
De meeste activiteiten zijn gratis, een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
In sommige gevallen is aanmelden nodig of 
worden er kosten berekend. Kijk voor het 
actuele programma, aanmeldingen, kosten 
en meer op de website: 
www.duurzaamheidscentrumassen.nl

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

In het Duurzaamheidscentrum Assen 
werken de gemeente Assen en Stichting  
Het Drentse Landschap samen om aandacht 
te vragen voor een duurzame samenleving.

Wat betekenen de iconen?

Betaalde activiteit

Aanmelden noodzakelijk

Voor alle leeftijden

Voor volwassenen

duurzaamheidscentrumassen.nl

duurzaamheidscentrum@assen.nl duurzaamheidscentrum.assen

duzacentrum

Elke dag open van 9.00-17.00 uurEr is altijd wat te doen!
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juni

2019

In het Duurzaamheidscentrum liggen gratis 
wandelroutes en speurtochten voor je klaar. 
Combineer je bezoek met een kijkje op de 
naastgelegen kinderboerderij. 

Hoeveel bijtjes 

zie jij in deze 

agenda vliegen??? 

Kom je antwoord 

vertellen tijdens 

een doemiddag  

Assen Zoemt en 

maak kans op een 

bijzonder leuk 

prijsje!

01
ZAT

JUN

29
ZAT

JUN

9.00-11.00 uur
Poppendokter 

11.00-12.00 én 14.00-15.00 uur
Excursie Assen Zoemt

13.00-14.30 uur
Maxi Kunstclub

13.30-15.30 uur
Natuurlijk schilderij weven

 + ZON 09 JUN
10.00-15.00 uur
Weekendcursus eetbare wilde planten

13.00-16.00 uur
Doemiddag Assen Zoemt

13.00-16.00 uur
Schapen scheren

9.00 – 12.00 uur
Meeloopochtend in de tuin

11.00-12.00 én 14.00-15.00 uur
Excursie Assen Zoemt

13.30-15.30 uur
Slootjesdag

14.00-16.00
Inloopspreekuur afvalscheiding en 
hergebruik 

20.00-22.00
Lezing Invasieve exoten

13.00-16.00 uur
Doemiddag Assen Zoemt

15.00-16.30 uur
Leve de bijenkoningin

11.00-12.00 én 14.00-15.00 uur
Excursie Assen Zoemt

13.00-16.00 uur
Doemiddag groen om je heen
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Spinazie
Van het zaaien van spinazie in 

je (moes)tuin heb je meermalen 
plezier: deze bladgroente kan je 
in één seizoen wel een paar keer 

oogsten.

Duurzaamhe
id  

makkelijke
r dan je de

nkt!

––––––––––
––––––––––

–

Inpakken
Cadeautjes leuk inpakken hoeft  

niks te kosten: gebruik oude 
atlassen of kalenders. Ziet er  

ook nog eens origineel en  
vrolijk uit.

Duurzaamhe
id  

goedkoper d
an je denkt

!

––––––––––
––––––––––

–

Tuinstoelen
Je houten tuinset gaat langer  
mee als je  ’m af en toe een lik 

verf geeft. Goede verf heeft een 
keurmerk, waardoor je weet dat  

er zo min mogelijk schadelijk 
pigment en oplosmiddelen  

in zitten. 

Duurzaamhe
id  

eenvoudige
r dan je de

nkt!

––––––––––
––––––––––

–

Lekker naar buiten 

Op 10 juni, tweede Pinksterdag, 
doen we de schapen van de 

kinderboerderij hun jas uit. Kom kijken bij de 
demonstratie schapenscheren. Natuurlijk 
zijn er die dag ook allerlei leuke activiteiten 
met wol. Er wordt wol gevilt en kinderen 
kunnen hun eigen schaapje maken. 
 Op zondag 16 juni is de Slootjesdag van 
het IVN. In de tuin van het Duurzaamheids-
centrum kun je die middag heerlijk met een 
schepnet op zoek naar waterdiertjes. De 
vrijwilligers helpen je met onderzoeken wat 
je in je net gevonden hebt. 

De imker vertelt 

“In de maand juni houden we de bijen-
volken goed in de gaten. Wordt de kast 
te vol? Gaan de bijen aan elkaar hangen? 
Worden er extra koninginnen gemaakt? Dit 
zijn tekenen die er mogelijk op wijzen dat 
de bijen willen gaan zwermen. We geven 
het volk dan extra ruimte of splitsen het in 
twee volken. Daarnaast vervangen we in 
deze maand oude raten en controleren we 
op aanwezigheid van de varroamijt. Ook 
de honingramen worden bekeken: als alle 
cellen zijn verzegeld wordt het tijd om de 
honing te oogsten!” 
Imker-echtpaar René en Joan van der 
Molen houdt al jarenlang met veel plezier 
bijen in de bijenstal van het Duurzaam-
heidscentrum. Een aantal van hun 
producten is ook te koop in het winkeltje 
van het Duurzaamheidscentrum.

Duurzame creaties 

Met natuurlijke en herbruikbare 
materialen kun je mooie dingen 

maken. Elke eerste zaterdag van de maand 
blijkt dat in de Maxi Kunstclub. Thérèse 
Pietersma begeleidt volwassenen bij het 
maken van kunst. Zo wordt er gekleid, 
getekend en geschilderd, maar ook theater 
en andere kunstvormen komen aan bod. 
 Afval bestaat niet! Veel dingen die 
weggegooid worden, kunnen opnieuw 
gebruikt worden of een ander doel dienen. 
Dat bespaart grondstoffen, vermindert 
vervuilende productieprocessen en scheelt 
kilo’s in de verbrandingsovens. Samen 
kunnen we ervoor zorgen dat er steeds 
minder in de grijze container terecht komt. 
Heb je een vraag, opmerking of een goed 
idee over afvalscheiding en hergebruik? 
Kom naar het spreekuur afvalscheiding en 
hergebruik op woensdag 19 juni. 

FOTO: J. VAN DER MOLEN



De bij centraal in Assen Zoemt
Een leven lang graven, schuieren, braken 
en behangen. En tussendoor bestuiven, 
véél bestuiven. Wilde bijen spelen een heel 
belangrijke rol in de bestuiving van onze 
landbouw- en fruitgewassen. In deze tijd van 
het jaar komen ze weer voorzichtig in actie. 
Een goed moment dus voor een ode aan de 
wilde bijen! Vanaf 5 april is Assen Zoemt 
te zien in het Duurzaamheidscentrum en 
kan je kennismaken met deze wonderlijke 
insecten. Kom sjouwen met stuifmeel, 
rondlopen in een dik behaarde jas of vind 
de weg in een bloem. Je zult merken dat het 
leven van bijen niet altijd over rozen gaat! 
Gekoppeld aan deze expositie zijn er dit 
voorjaar allerlei activiteiten waarbij de bij 
centraal staat en je tips krijgt om je eigen 
omgeving bijvriendelijk te maken. 

Voorjaars-
schoonmaak
De dagen worden weer 
langer en winterkleren 
kunnen straks voor 
langere tijd de kast in. 
Maak je je hele huis klaar 
voor het voorjaar? Kijk bij het luchten en 
poetsen dan gelijk even met een frisse, 
energiebesparende blik naar je huis. Het 
scheelt in je elektriciteitskosten als je 
halogeen- en gloeilampen vervangt door 
lampen met energielabel A++ en water 
bespaar je snel met een apart mondstuk 
op de kraan. Misschien is er ook nog 
winst te halen bij de manier waarop je 
afval scheidt. Met stickers op de 
verschillende afvalbakken bijvoorbeeld: 
handig en makkelijk voor de kinderen. 
Van goed gescheiden afval kan weer 
een nieuw product gemaakt worden; 
zo besparen we samen grondstoffen.  

Aanbiedingsbon
Tegen inlevering van deze bon krijg je een 
kop koffie of thee met een honingmuffin 
voor slechts € 3,–

Max. 4 personen per ingeleverde bon. Gebruik van 
deze bon graag direct melden bij het bestellen.
Geldig t/m mei 2019.

lever deze 

bon in!
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19.30 – 21.30 uur
Kennismakingscursus bijenhouden

Opening Assen Zoemt – een wilde bijen 
expositie

9.00 – 11.00 uur
Poppendokter

11.00 – 12.00 én 14.00 – 15.00 uur
Excursie Assen Zoemt

13.00 – 14.30 uur
Maxi Kunstclub

13.30 – 15.30 uur
Speksteen bewerken

9.00 – 12.00 uur
Meeloopochtend in de tuin

20.00 – 22.00 uur
Lezing door klimaatprofessor Pier Vellinga

21.00 – 22.00 uur
Enkele reis naar Mars

13.30 – 15.30 uur
Je eigen moestuin

14.00-16.00
Inloopspreekuur afvalscheiding en 
hergebruik

19.30-22.00
Minicursus nachtvlinders

t/m MAA 22 APR
9.00-17.00 uur
Mini expo Galerei

11.00-12.00 én 14.00-15.00 uur
Excursie Assen Zoemt

13.00-16.00 uur
Doemiddag Assen Zoemt

11.00-16.00 uur
Paas-feestje

11.00-13.00 uur
Wilde plantenwandeling

13.00-16.00 uur
Doemiddag groen om je heen

13.30-15.30 uur
Maak je eigen bijenhotel

15.00-16.00 uur
Imkerverhalen

13.00-16.00 uur
Doemiddag groen om je heen

13.30 – 15.30 uur
Bloemetjes in de tuin!

14.00-16.00 uur
Workshop kruidenthee maken

13.00-16.00 uur
Bouwmiddag

13.00-16.00 uur
Kleuter-doelab

9.00-11.00 uur
Poppendokter

11.00-12.00 uur én 14.00-15.00 uur
Excursie Assen Zoemt

13.00-14.30 uur
Maxi Kunstclub

13.00-16.00 uur
Doemiddag Assen Zoemt

9.00 – 12.00 uur
Meeloopochtend in de tuin

13.30-16.00 uur
Familiemiddag uilen

14.00-16.00 uur
Inloopspreekuur afvalscheiding  
en hergebruik 

20.00-22.00 uur
De maan, onze naaste buur

11.00-12.00 én 14.00-15.00 uur
Excursie Assen Zoemt

13.30-15.30 uur
Gefladder en gezoem

13.00-16.00 uur
Doemiddag Assen Zoemt

15.00-16.30 uur
Van ei tot bij- workshop

13.00-16.00 uur
Doemiddag Assen Zoemt

13.00-16.00 uur
Doemiddag Groen om je heen

Kom je ook 
meehelpen? 

In het Duurzaamheidscentrum Assen is een 
leuke en enthousiaste groep vrijwilligers 
actief. Ze zijn gastheer/gastvrouw achter  
de balie, verzorgen rondleidingen en 
excursies en werken mee in de tuin. Lijkt  
het je het leuk om ook een bijdrage te 
leveren? Neem dan contact met ons op  
voor meer informatie. 

Klimaatlezing 

Op donderdag 11 april is klimaat-
professor Pier Vellinga in het 

Duurzaamheidscentrum. Hij bespreekt 
verschillende actuele duurzame thema’s. 
Welke veranderingen op bijvoorbeeld het 
gebied van klimaat en energie kunnen we 
verwachten en hoe kunnen we hier op 
reageren? 
Let op: het is nodig je aan te melden voor 
deze lezing. 

Zelf aan de slag

Deze maand staan er workshops  
op het programma als inspiratie  

om thuis aan de slag te gaan. Op 1 mei  
leer je met de workshop ‘zelf kruidenthee 
maken’ welke kruiden en bloemen een 
lekkere combinatie zijn. 
Liever naar een lezing? Op 17 mei vertelt 
Bert Meijer over de boeiende wereld van 
de maan, waarop zelfs met een kleine 
verrekijker kraters te zien zijn. 

Gefladder en gezoem 

Natuur en milieu zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Dat zie 

je vanzelf als je het menu van uilen goed 
bekijkt. In Drenthe zijn diverse werkgroepen 
actief om de leefomgeving van uilen te 
verbeteren. Op zondag 12 mei zijn zij in het 
Duurzaamheidcentrum om te vertellen over 
deze mooie vogels. Kom ook, pluis samen 
met je (groot)ouders braakballen uit en 
ontdek wat een uil allemaal eet. 
 IVN Assen zoemt op 19 mei in op de  
vlinders en de bijen. Met de activiteit 
Gefladder en gezoem leren deze natuur-
kenners je allerlei leuke en interessante 
dingen over deze diertjes. Na afloop kijk  
je anders om je heen!

Voorjaars doe-dingen 

Elke zondag en in de school-
vakanties zijn er activiteiten speciaal 

voor gezinnen. Vanaf april sluiten die voor een  
groot deel aan bij Assen Zoemt, een wilde 
bijen expositie. Op de zaterdagen 6 en 20 
april is de Excursie Assen Zoemt. Een gids 
vertelt je niet alleen over de wilde bij, ook 
de honingbij komt aan bod. Als het weer 
het toelaat wordt de bijenstal van het 
duurzaamheidscentrum ook meegenomen in 
deze bijzondere rondleiding.
 Wat je moet doen voor je eigen moestuin 
ontdek je op zondag 14 april. Eten uit je eigen 
tuin is goedkoop, extra gezond en lekker.  
 Deze maand is er ook een Paas-activiteit. 
Vanaf 19 april laat de mini-expositie Galerei 
zien dat er eieren zijn in verschillende 
vormen en maten, allemaal met een eigen 
verhaal. Tweede Paasdag, 22 april, vieren we 
een klein paas-feestje. Je bent welkom bij de 
jonge dieren op de kinderboerderij en doe 
vooral ook mee met de speciale speurtocht 
voor gezinnen. 

Wekelijkse 
activiteiten

Het Duurzaamheidscentrum organiseert 
zelf activiteiten, maar biedt ook ruimte aan 
anderen. En op sommige zaken kan je dan  
de klok gelijkzetten! 
 
Zo is er elke week op woensdagmiddag 
Kinderyoga. Tussen 15.15 -16.15 uur én 
16.30-17.30 uur wordt er onder professionele 
begeleiding lekker rustig bewogen. 

Volwassenen kunnen meedoen aan 
Natuuryoga op de zaterdagochtend,  
elke week tussen 9.30-10.15 uur (m.u.v  
20 apr. en 11 mei).  

Elke zaterdagochtend is ook BioLowCo te 
gast. Deze organisatie ontvangt tussen  
9.00 en 11.30 uur bewuste consumenten  
die hun vooraf bestelde duurzame en 
natuurlijke producten komen ophalen.  

Zin om een keertje m
ee te  

helpen in onze natuu
rlijke tuin? 

Op de donderdagochte
nden  

11 april, 9 mei en 1
3 juni zijn 

er meeloopochtenden 
in de tuin. 

Vooraf aanmelden is 
gewenst via 

duurzaamheidscentrum
assen.nl. 

Lukt aanmelden niet,
 ben je  

ook van harte welkom
.

Knutsel idee
 

Onze gezinsactivitei
ten leveren 

je altijd een knutse
lidee op. 

Gezellig om samen me
t je  

kinderen te doen én 
leuk om te 

ontdekken dat je nog
 heel veel 

kunt met gebruikte s
pullen. Maak 

zelf deze eierhouder
 voor je 

Paasontbijt. Scan de
 QRcode 

voor de instructie, 
of kijk 

        op de websit
e. 

Tuintip 
Groei&Bloei Assen 

Door te variëren met  plantensoorten kun je vanaf  de vroege lente tot de late herfst bloemen in de tuin  hebben. Elke bloem met  nectar en stuifmeel helpt bij het aantrekken van bijen,  vlinders en andere bestuivers. Zo help je de natuur een  
handje. 

Plantsuggesties
Longkruid, Duizendblad,  

Zonnekruid
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Meer weten? Ga naar 
www.duurzaamheidscentrumassen.nl
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