september

De eerste dinsdag van september is
Duurzame Dinsdag. Een bijzondere
dag waarop jouw duurzame ideeën en
initiatieven aandacht krijgen in politiek
Den Haag. Wist je dat het kabinet op
deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer in
ontvangst neemt met honderden duurzame
ideeën en initiatieven uit het hele land? De
meest duurzame en vernieuwende ideeën
en initiatieven maken kans op prijzen
en de mogelijkheid om het idee of
initiatief een extra impuls te geven. Heb
jij een goed idee? Doe mee! Kijk op
www.duurzamedinsdag.nl voor meer
informatie.

13.00-16.00 uur
Groen om je heen
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SEP
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SEP

MAA

16
SEP

WOE

18
SEP

ZAT

21
SEP

13.00-16.00 uur
Kleuterlab
14.00-16.00 uur
Eetbare wilde planten
09.00-12.00 uur
Loop mee in de tuin
13.00-16.00 uur
Zon en wind
20.00-22.00 uur
Cursus paddenstoelen
14.00-16.00 uur
Afval en hergebruik
12.00-14.00 uur
Speelgoeddokter

22
SEP

11.00-16.00 uur
Beleef de herfst

ZON

13.00-16.00 uur

ZON

29 Creatief bouwen
SEP

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.

Samen houden we het
Asserbos schoon
Stoor je je ook vaak aan het zwerfafval langs
dat mooie wandelpad in het bos? En wil
je helpen om het Asserbos en omgeving
schoon te houden? In het Duurzaamheidscentrum staan kleine grijpers en toebehoren
die je kunt lenen als je gaat wandelen.

Ruimte huren

Geef je een feestje of zoek je een vergaderruimte? In het Duurzaamheidscentrum zijn
diverse ruimten te huur, ook in combinatie
met lekker en duurzaam eten. Neem contact
met ons op voor de mogelijkheden.
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Duurzadaanmjhe denkt!
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12.00-14.00 uur
Poppendokter
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Rondleidingen of excursie op
aanvraag

Groente en fruit

EN
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Heeft je toilet een
waterbesparend reservoir?
Kleine knop: kleine boodschap,
grote knop: grote
boodschap.

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.

Koop groente en fruit van het
seizoen. Je beperkt hiermee
de milieubelasting. Kijk op de
groente- en fruitkalender van
www.milieucentraal.nl

Lekker naar buiten
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Ontdek hoe eetbaar het Asserbos is.
Samen met In Het Wilde Weg leer je
hoe je veldzuring, zevenblad en brandnetel
kunt gebruiken als groente. Na afloop
staat er een lekkere wildplukversnapering
voor je klaar. Doe mee op 5 augustus of
11 september. Aanmelden via de website.
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Afwas

Wat betekenen de iconen?

Klaar voor de afwas? Het is niet
altijd nodig om de vaat voor
te spoelen voordat deze de
machine in gaat. Schraap de
borden af en gooi eventuele
restjes in de gft-bak.

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

Opruimen helpt!
Zwerfafval trekt vaak nieuw afval aan en
zorgt voor ergernis. Het is slecht voor natuur,
dier en mens. Dieren eten het op of raken er
in verstrikt. Als we zwerfafval niet opruimen
duurt het lang voordat het verdwenen is.
Het duurt bijvoorbeeld 50 jaar voordat een
frisdrankblikje is afgebroken. Door mee te
helpen het Asserbos schoon te houden, blijft
dit eeuwenoude stadsbos beleefbaar. Wist je
dat een deel van het bos zelfs tot een van de
alleroudste bossen van Nederland behoort?

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

Betaalde activiteit
Aanmelden noodzakelijk

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

10.00 uur
Mini cursus Mieren leren kennen
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Activiteiten
agenda
In het Duurzaamheidscentrum liggen gratis
wandelroutes en speurtochten voor je klaar.
Combineer je bezoek met een kijkje op de
naastgelegen kinderboerderij.

Hoeveel vlinders
zie jij in deze
agenda vliegen?
Kom je antwoord
vertellen tijdens
een doe-middag
Assen Zoemt en
maak kans op een
leuk prijsje!

juli
augustus
september

2019

Elke d
ag ope
n
van 9.0
0-17.0
0 uur

Er is
a
wat te ltijd
doen!

Lever deze
bon in!
Kom je deze zomer een
heerlijke smoothie bij
ons drinken?

Voor alle leeftijden
Voor volwassenen
duurzaamheidscentrum@assen.nl

duurzaamheidscentrum.assen

duurzaamheidscentrumassen.nl

duzacentrum

augustus

Heb je de tentoonstelling ‘Assen zoemt’ al
bezocht? Maak kennis met de wonderlijke
wereld van de wilde bij. Gekoppeld aan
deze expositie zijn er deze zomer allerlei
activiteiten waarbij de bij centraal staat.
Weet jij hoe je je eigen omgeving bijvriendelijk maakt? Krijg tips tijdens de
activiteiten en workshops.

Zomer

Op 21 juni begint de zomer!
Wil jij duurzaam de zomer
door? Maai dan het gras
met de hand in plaats
van met een
elektrische maaier.
Maai je elektrisch?
Maai het dan niet te
kort. Gras groeit namelijk minder snel
als het langer is, zo hoef je niet zo
vaak te maaien.
Wordt het weer zo’n mooie zomer?
Denk dan eens aan het aanschaffen
van een zonne-oplader voor je mobiele
telefoon. Je hebt de investering snel
terug verdiend! Altijd onbeperkt je
telefoon opladen.

ZAT

06
JULI

Vlinder mee! Van 6 tot en met 28 juli vindt
de nationale tuinvlindertelling plaats.
Overal in Nederland wordt dan gespeurd
naar vlinders. Goed voorbereid mee doen
met de Tuinvlindertelling?
Kijk op www. vlinderstichting.nl

ZAT
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ZON

07
JULI

WOE
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Tip

JULI

DON

11

minicursus
Volg op 11 juli de
Kom alles
over dagvlinders.
zomerse
te weten over deze
s.
ar
ra
fladde

JULI

13.00-16.00 uur
Groen om je heen
13.00-16.00 uur
Assen Zoemt
19.30-22.00 uur
Mini cursus dagvlinders

eid
Duurzjadaanmjhe denkt!

i
–––
dichterb
–––––––––
–––––––––

+

JULI

MAA

15
JULI

WOE

17

Fijne zomer!

JULI

03
AUG
ZON

04
AUG

Douchen

11.00-16.00 uur
Beleef de zomer

Verkort je douchetijd met een
minuutje. Wanneer iedereen
in het huishouden dat doet,
bespaar je zo’n 6000 liter water
per jaar.

14.00-16.00 uur
Kruidenthee maken
13.00-16.00 uur
Creatief bouwen

MAA
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AUG

07
AUG
ZAT

10
AUG

ZA + ZO

10+11
+

AUG
ZON

11
AUG

WOE

14
AUG
ZAT

17
AUG
ZON

Beleef de zomer

Minicursus Mieren

Kom relaxen, meedoen, luisteren of genieten
van dit tuinfeestje op 14 juli.

AUG
VRIJ
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ZAT
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ZON

25
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WOE

28
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ZAT

20
JULI

ZON

21
WOE

24
JULI
ZAT

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 leuk om ook een bijdrage
te leveren? Neem dan contact met ons op.

AUG

WOE

JULI

Kom je ook
meehelpen?

18
21

Hoe gaan deze kleine kruipers
eigenlijk te werk in die grote hoop?
Duizenden mieren lijken ongeorganiseerd
door elkaar te lopen. Niets is minder waar!
Experts Diliana Welink en (boswachter)
Pauline Arends nemen je woensdag
28 augustus mee in de wereld van deze
goed georganiseerde ‘mini-maatschappij’.
Gevolgd door een excursie op
1 september op Kampsheide, Balloo.

27
JULI

ZON

28
JULI

WOE

31
JULI

12.00-14.00 uur
Poppendokter
13.00-16.00 uur
Blij met vlinder en bij
14.00-16.30 uur
Fietstocht Rondje Assen

WOE

11.00-16.00 uur
13+14
JULI Open imkerijdagen
ZON

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

www.duurzaamheidscentrumassen.nl

Elke woensdag- en zondagmiddag
(13.00-16.00 uur) gedurende de
zomervakantie zijn er activiteiten speciaal
voor gezinnen. Je kunt kiezen uit verschillende
doe-middagen. Zo is er een doe-middag
energie, ‘Assen zoemt’ en een bouwmiddag.
Voor de kleintjes is er een speciaal
kleuterlab. Wil je alles te weten komen over
vlinders, groen om je heen en leefbaarheid?
Check de data in deze folder of ga naar
www.duurzaamheidscentrumassen.nl

ZA + ZO

14

Tegen inlevering van deze bon krijg je een
zomerse smoothie voor slechts € 2,–.

Meer weten? Ga naar

ZAT

12.00-14.00 uur
Poppendokter

Kortingsbon

lever deze
bon in!

Zomervakantie doe-dingen

11.00-12.00 uur
Excursie Assen Zoemt

11.00-13.00 uur
Eetbare wilde planten
13.00-16.00 uur
Kleuterlab
11.00-12.00 uur én 14.00-15.00 uur
Excursie Assen Zoemt
10.30-17.00 uur
Open tuinen carrousel
13.00-16.00 uur
Creatief bouwen

12.00-14.00 uur
Poppendokter
13.00-16.00 uur
Zon en wind
13.00-16.00 uur
Blij met bij en vlinder
19.30 uur
Verhalen
11.00-12.00 uur
Excursie Assen Zoemt
13.00-16.00 uur
Kleuterlab
20.00 uur
Mini cursus Mieren leren kennen

13.00-16.00 uur
Groen om je heen

11.00-12.00 uur
Excursie Assen Zoemt
13.00-16.00 uur
Zoogdieren
13.00-16.00 uur
Zon en wind

Bouwmiddag
Bouwen, timmeren en
zagen.
Wat ga jij maken me
t karton,
flessendoppen en ho
uten
plankjes? Op zondag
17 juli,
11 augustus en 29
september
(13.00-16.00 uur)
maak jij
de meest bijzondere
bouwsels.
Veel plezier!

Zonder bijen een lege winkelkar. Je
staat er niet bij stil, maar deze kleine
zoemers leveren een grote bijdrage aan onze
samenleving. Bestuiving door insecten is
voor meer dan 70% noodzakelijk voor ons
fruit en groente. Hoe zou jij het vinden als
je straks geen appels, kersen of paprika’s
meer kunt eten, domweg omdat de bijen en
andere insecten uitsterven? Leer alles over
de bij tijdens de open imkerijdagen op 13 en
14 juli (11.00-16.00 uur) en wat jij kunt doen
voor deze kleine zoemers.

13.00-16.00 uur
Leven in de oertijd

12.00-14.00 uur
Speelgoeddokter

13.00-16.00 uur
Kleuterlab

Open Imkerijdagen

FOTO: MARCEL J. DE JONG

Assen Zoemt

Nationale
tuinvlindertelling
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Boekenruilkast
Uitgelezen? Geef je boek een tweede leven.
In de hal staat een boekenruilkast waar
je je uitgelezen boek(en) in mag zetten.
Misschien staat er wel een ander boek
tussen wat je graag mee naar huis neemt.
Zo krijgt ook dat boek weer een nieuwe
bestemming. Duurzaam hergebruik!

