
Wie tekent het mooiste 
fabeldier? 
Heb jij tijdens de doemiddag microscopie 
een bijzonder dier gezien? Teken je eigen 
draakje, eenhoorn of ander fabeldier en 
stuur die naar duurzaamheidscentrum@
assen.nl of breng je tekening langs 
in het Duurzaamheidscentrum. De 
winnaar ontvangt een verrassingspakket 
Microscopie. 

NLdoet
Vrijwilligers in de spotlights! Een dagje de 
handen uit de mouwen steken voor een 
vereniging of stichting? Doe op 13 of 14 
maart 2020 mee met NLdoet, de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. Je maakt 
kennis met vrijwilligerswerk, doet iets 
voor een ander en het is ook nog eens 
beregezellig. Kijk voor meer informatie op 
www.duurzaamheidscentrumassen.nl

Lever deze bon in!

Kom jij deze winter een  
lekkere zuurkoolkroket eten? 
Lever de bon in!

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

Elke dag open 
van 9.00-17.00 uur
Er is altijd wat te doen!

Let op! 
1 januari 2020

gesloten

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. 

Rondleiding of excursie
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.

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 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.
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Winter
Het is winter. Of het nu vriest, langdurig 
regent of sneeuwt, vogels vinden naarmate 
de winter vordert steeds minder voedsel. 
Heb jij zin om ze een handje te helpen? Maak 
een vogeltaart of vetbol met dennenappels. 
Het recept is eenvoudig en te vinden op 
onze website. Gegarandeerd succes op 
tuinvogels spotten! Veel plezier!

Nationale tuinvogeltelling
Tienduizenden Nederlanders tellen jaarlijks 
in het derde weekend van januari de vogels 
in hun tuin. De Nationale Tuinvogeltelling 
van Vogelbescherming Nederland vindt dit 
jaar plaats van 24 januari tot en met  
26 januari. Een half uur lang tel je aantallen 
en soorten die je in je tuin ziet. De top 3 
bestond in 2019 uit huismus, koolmees  
en merel. Ben je geen vogelkenner? 
Download dan de app Tuinvogels van 
Vogelbescherming Nederland. 

Wondere wereld van de 
microscopie
Heb je al een bezoekje gebracht aan 
de nieuwe expositie? Mirjam Veltman, 
medewerker Duurzaamheidscentrum vertelt 
enthousiast: ‘het Duurzaamheidscentrum 
‘De Papaver’ uit Delft was bereid om deze 
bijzondere expositie aan ons uit te lenen, 
daar zijn we erg blij mee! Opvallend is 
het beerdiertje Max, de mascotte van de 
tentoonstelling. Dit achtpotige meercellige 
organisme staat levensgroot in het 
Duurzaamheidscentrum. In het echt is dit 
dier slechts een halve millimeter groot en 
met het blote oog bijna niet te zien. Wil je 
Max en andere een- en meercelligen van 
dichtbij bekijken? In de expositie staan 
microscopen voor je klaar waar je kleine 
kriebelwezens uit een sloot of plas kunt 
bekijken. 

Warmetruiendag 
Ieder jaar gaan we energieverspilling te lijf 
met de grootste klimaatactie van Nederland: 
Warmetruiendag. Doe je mee op 7 februari 
2020? Trek een lekkere warme trui aan en 
zet de kachel een graadje lager. Samen 
besparen we energie. 

Winterkooktip
Gemakkelijk je duurzame footprint 
vergroten? Door groente van het seizoen  
te kopen draag je bij aan een duurzamere  
wereld. Koop wintergroentes als rode kool 
en bereid het eens op ‘grootmoeders’  
manier. Het recept vind je op de  
www.duurzaamheidscentrumassen.nl

lever deze 

bon in!

Selfie met Max
Maak een selfie met Max en  

upload je foto op de 
Facebookpagina van het 

Duurzaamheidscentrum met 
#Max. Uit de inzenders trekken 

we 3 winnaars. Zij ontvangen 
een voucher voor koffie/thee 

met gebak in de horeca van het 
Duurzaamheidscentrum. 

TIP!  
––––––––––

––––––––––
–

2 januari 2020
Kom op 2  januari 2020  

(13.00 - 16.00 uur)  
vetbollen maken met  

dennenappels. 

TIP!  
––––––––––

––––––––––
–

7 februari 2020
Breicafé, 13.00-16.00 uur in 

het Duurzaamheidscentrum.  
Doe je mee?

TIP!  
––––––––––

––––––––––
–

Activiteiten
Duurzaamheids-
centrum 
In het Duurzaamheidscentrum is  
vaak wat te doen, zeker in de  
weekenden en schoolvakanties!  
Wat denk je van een doemiddag  
energie of microscopie? Voor  
volwassenen organiseren we  
regelmatig lezingen, workshops 
en excursies. Kijk op www.
duurzaamheidscentrumassen.nl  
voor data, tijdstippen en eventuele  
kosten. 

Kortingsbon
Tegen inlevering van deze 
bon krijg je een lekkere 
zuurkoolkroket voor slechts € 1,50.

Max. 4 personen per ingeleverde bon. 
Gebruik van deze bon graag direct melden
bij het bestellen. Geldig t/m maart 2020. 

Tot snel
!


