december
ZON

01
DEC
ZAT

07
DEC

Duurzaamheid is dichterbij
dan je denkt

13.00-16.00 uur
Doemiddag Microscopie

Duurzaam is niet moeilijk of ver weg. Er
zijn veel dingen die je zelf kunt doen, maar
aanhaken bij de vele duurzaamheidsinitiatieven die er al zijn, kan natuurlijk ook.
Koop lokale producten, pak vaker de fiets
of koop fairtrade cadeautjes. Duurzaam is
dichterbij dan je denkt! Schrap eens per
week vlees van je menu. Voer ‘Meatless
Monday’ in. Goed voor jou en het milieu.

12.00-14.00 uur
Poppendokter
12.00-14.00 uur
Plantenasiel

ZON

08
DEC
VRIJ

13
DEC

ZON

15
DEC

13.00-16.00 uur
Wintermaand-Feestmaand
20.00-22.30 uur
Lezing: Het ongrijpbare Neutrino
13.00-16.00 uur
Wintermaand-Feestmaand
14.30-16.00 uur
Duurzame kerststukjes

ZAT

21
DEC

12.00-14.00 uur
Speelgoeddokter
12.00-14.00 uur
Plantenasiel

ZON

22
DEC

13.00-16.00 uur
Wintermaand-Feestmaand

DEC

13.00-16.00 uur
Doemiddag Bouwen

VRIJ

13.00-16.00 uur

DIN

24

eid
Duurzradaamn hje denkt!

e
eenvoudi–g––––––––––––––
––––––

Voor je het weet is het al weer kerst. Je hebt
vast nog kerstversiering bewaard van vorig
jaar. Neem het 15 december mee naar het
Duurzaamheidscentrum. Samen met Groei
& Bloei Assen maak je een uniek nieuw
kerststuk. Kijk voor meer informatie op de
website.

Verspil geen voedsel. Maak van
één dag in de week ‘kliekjesdag’.
Maak van overgebleven gekookte
rijst heerlijke rijstepap, of van
restjes groenten een goedgevulde
soep. Van oud brood maak je in
een handomdraai
wentelteefjes!

eid
Duurzradaamn hje denkt!
Regenlaarzen

13.00-16.00 uur

29 Doemiddag Energie van Assen
DEC

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.

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.

Heb je regenlaarzen over? Neem
ze mee als je een bezoek brengt
aan het Duurzaamheidscentrum.
Vlak naast de balie staat een
inleverbak. Staat er een ander
paar tussen wat jou of je
kind past? Neem ze mee. Zo
krijgen de laarzen weer een
tweede leven. Je mag ze ook
lenen voor een lekkere
wandeling in het bos!

DEC

In de schoolvakanties en op zondag zijn
er vaak doemiddagen 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.

Rondleidingen of excursie op
aanvraag

e
makkelij–k––––––––––––––
––––––

27 Doemiddag Microscopie
ZON

Kliekjesdag

Kerst

Doemiddagen

Website

eid
Duurzadaanmjhe denkt!

goedkope–r–––––––––––––
–––––––

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

Recycle-Sint

Januari 2020
Wat betekenen de iconen?
Betaalde activiteit
Aanmelden noodzakelijk
Voor alle leeftijden
Voor volwassenen

DON

02
JAN

VRIJ

03
JAN

ZON

05
JAN

13.30-15.30 uur
Vetbollen maken met dennenappels

Alvast een tip voor Sinterklaas!
Tijdens de speelgoedruilmarkt
op 2 november kun je speelgoed
wat je niet meer gebruikt
inleveren. Ruil het in voor een
leuke pop, een beer of ander
speelgoed wat ingebracht
wordt. Weggooien is zonde!
Inpaktip: gebruik oude,
kleurrijke folders.

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.

13.30-15.30 uur
Knuffelpotlood

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

Hoeveel
beerdiertjes zie
jij door deze
agenda kruipen?
Kom je antwoord
vertellen tijdens
een doemiddag
microscopie en
maak kans op een
leuk prijsje!

oktober
november
december

2019

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

Er is
a
wat te ltijd
doen!
*geslot
en op
25, 26,
30, 31 d
ecemb
er
en 1 jan
uari

Lever deze
bon in!
Kom jij dit najaar een lekker
broodje vegetarische kroket bij
ons eten?

13.00-16.00 uur
Doemiddag Energie van Assen

duurzaamheidscentrum@assen.nl

duurzaamheidscentrum.assen

duurzaamheidscentrumassen.nl

duzacentrum

november

oktober
ZAT

05
OKT

De wondere wereld van de
microscopie

Kom je vanaf vrijdag 4 oktober 2019 de
nieuwe expositie ‘de wondere wereld van
de microscopie’ bezoeken in het Duurzaamheidscentrum? Je maakt een wonderbaarlijke
microscopische ontdekkingsreis langs
bijzondere vormen. Weet jij hoe een pantoffeldiertje er uit ziet? Of een beerdiertje en
een rivierkreeftje? Kijk eens naar de dwarsdoorsnede op celniveau van bekende
planten als gras, brandnetel en riet. Je weet
niet wat je ziet! De expositie is leuk voor
jong en oud en duurt tot en met 1 maart
2020. Kom je langs?

Herfst

Op 21 oktober begint officieel de herfst
en daarmee ook het stookseizoen. De
verwarming gaat omhoog, de dagen
worden weer korter en de lampen gaan
weer eerder aan. Hoe zorg je dat je
energierekening niet meteen ‘sky-high’
gaat nu de temperaturen weer dalen.
Stel bijvoorbeeld je thermostaat in op
vaste tijden zodat de cv niet onnodig uren
draait. Verwarm alleen veel gebruikte
vertrekken in je huis. Zet de thermostaat
een uur voordat je gaat slapen alvast naar
15 graden. Sluit je gordijnen zodat de
warmte binnenblijft. Alle kleine beetjes
helpen!

Kortingsbon
Tegen inlevering van deze bon krijg je een
lekker broodje vegetarische kroket voor
slechts € 1,50.
Max. 4 personen per ingeleverde bon. Gebruik van
deze bon graag direct melden bij het bestellen.
Geldig t/m december 2019.

Fotowedstrijd:
macrofotografie
ZON

De natuur van dichtbij bekijken hoeft
niet altijd via een microscoop. Met een
fototoestel kun je ook hele mooie close-ups
maken. Doe mee aan de fotowedstrijd ‘de
wondere wereld van de macrofotografie’.
Maak de mooiste macrofoto van natuur in
je eigen buurt en win deze foto groot
afgedrukt. De 15 mooiste foto’s worden in
februari en maart 2020 gepresenteerd in
een expositie in het Duurzaamheidscentrum Assen. Insturen kan van
1 oktober tot en met 31 december 2019
via info@duurzaamheidscentrumassen.nl.
Lees de deelnamevoorwaarden via
onderstaande QR code.

06
OKT

23

12.00-14.00 uur
Plantenasiel

24

13.00-16.00 uur
Doemiddag Microscopie

25

13.00-16.00
Ontdekken met de microscoop

26

VRIJ

11
OKT

13.30-16.30
Energieloket
20.00-22.30 uur
Lezing: De geschiedenis van de melkweg

ZON

13
OKT
DIN

15
OKT

13.00-16.00 uur
Doemiddag Groen om je heen
14.00-16.30 uur
Workshop: Kruidenthee maken
19.30-22.00 uur
Lezing: Reeën in Drenthe

WOE

16
OKT

Kom je ook
meehelpen?

DON

17
OKT
VRIJ

Op zaterdag 2 november 2019 vindt de
jaarlijkse Natuurwerkdag plaats. Heb je zin
om mee te helpen om de tuin rond het
Duurzaamheidscentrum winterklaar te
maken? Wij zorgen voor gereedschap
en kunnen je hulp goed gebruiken.
Doe je mee? Meld je aan via:
www.natuurwerkdag.nl
Samen gaan we de wilgentunnel
onderhouden, lisdoddes snoeien en
laaghangende takken verwijderen.
Ook een leuke gezinsactiviteit!

18
OKT
ZAT

19
OKT

13.00-16.00 uur
Week van Ons Water
13.00-16.00 uur
Week van Ons Water
13.00-16.00 uur
Week van Ons Water

www.duurzaamheidscentrumassen.nl

OKT

DON
OKT
VRIJ

OKT
ZAT

OKT

ZON

27
OKT

13.00-16.00 uur
Week van Ons Water

ZON

20
OKT

MAA

21

DIN

22
OKT

13.00-16.00 uur
Week van Ons Water

NOV

13.00-16.00 uur
Week van Ons Water

12.00-14.00 uur
Plantenasiel

13.00-16.00 uur
Week van Ons Water

13.00-16.00 uur
Recycle Sint

18.30-20.00 uur
Nacht van de Nacht

03

13.00-16.00 uur
Week van Ons Water

10

ZON

NOV
ZON

NOV

MAA

12
Van 16 tot en met 27 oktober 2019
is het de Week van Ons Water.
Samen met het waterschap Hunze en
Aa’s is er in deze periode van alles te doen
in het Duurzaamheidscentrum rond het
thema water. Een van de activiteiten is
het evacuatiespel. Wat kun je doen bij een
dreigende overstroming? Hoe beschermt
Nederland zich tegen water? En wat kun
jij zelf doen om wateroverlast tegen te
gaan? Kom naar de Week van Ons Water
en doe met het hele gezin mee met één
van de vele activiteiten die waterschap
Hunze en Aa’s verzorgt. Kijk op
www.duurzaamheidscentrumassen.nl
voor meer informatie.

NOV
VRIJ

15
NOV
ZAT

16
NOV

ZON

17
NOV

NOV

13.00-16.00 uur
Week van Ons Water

Poppendokter
Ken je de poppendokter? Iedere
eerste zaterdag van de maand
kun je van 12.00 tot 14.00 uur terecht
bij poppendokter Thérèse. Zij zorgt dat
de favoriete pop of beer van je kind weer
helemaal de oude wordt.

19.30-21.30 uur
Lezing: Neanderthalers in Noord Nederland
20.00-22.30 uur
Lezing: van Galilei tot ruimteweer
12.00-14.00 uur
Speelgoeddokter

13.00-16.00 uur
Doemiddag Microscopie
13.30 – 15.00 uur
Excursie Asserbos

ZON

20.00-22.00
Cursus Bloemschikken

11.00-13.00 uur
Eetbare wilde planten

Op zaterdag 26 oktober 2019 vindt
de landelijke ‘Nacht van de Nacht’
plaats. Op tal van plaatsen in Nederland
worden activiteiten georganiseerd. Vanuit
het Duurzaamheidscentrum Assen maak
je een avontuurlijke wandeltocht door het
Asserbos. Het ‘Planetenpad’ vertelt je alles
over de Melkweg en verre sterrenstelsels.
Natuurlijk zonder zaklantaarn en zonder de
verlichting op je smartphone te gebruiken.
Ervaar de duisternis, luister naar de roep van
de uil en hoor de herfstbladeren onder je
voeten knisperen! Wist je dat Nederland een
van de lichtste landen ter wereld is? En deze
lichtvervuiling vanuit de ruimte Nederland
helemaal doet oplichten? Wat kun je zelf
doen om lichtvervuiling te voorkomen?

12.00-14.00 uur
Plantenasiel

24

Doemiddag Energie van Assen

13.00-16.00 uur
Doemiddag Microscopie

Nacht van de Nacht

13.00-16.00 uur
Doemiddag Energie van Assen

Week van Ons water

Spelenderwijs leren hoe je met
energie om kunt gaan? Kom samen
met je (groot)ouders langs en pak een
speurtocht, doe een knutselopdracht of
ga aan de gang met de autoracebaan die
op zonne-energie loopt. Of maak de juiste
matches in het te gekke ‘Electrospel Energie’.

13.00-16.00 uur
Week van Ons Water

02

13.00-16.00 uur
Natuurwerkdag
12.00-16.00 uur
Poppendokter

12.00-14.00 uur
Plantenasiel
13.00-16.00 uur
Week van Ons Water

ZAT

13.00-16.00 uur
Week van Ons Water

12.00-14.00 uur
Speelgoeddokter

20.00-22.00 uur
Cursus Bloemschikken

Meer weten? Ga naar

WOE

13.30-15.30 uur
De dierenambulance

OKT

lever deze
bon in!

12.00-14.00 uur
Poppendokter

13.00-16.00 uur
Doemiddag Groen om je heen

Wintermaand:
feestmaand!
De dagen worden korter, tijd om
het in huis gezellig te maken.
Iedere zondag wordt er in de maand
december een workshop of activiteit
georganiseerd in het teken van de
feestmaand. Winterse sfeerlichtjes
maken, brandschilderen op hout of
een eigen kerststukje maken met
herbruikbare materialen. Genoeg
te doen!

