
Lever deze bon in!

Pompoenpizza met herfstpaddenstoelen 
voor maar € 6,50!

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!

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. 

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.

Druk- en zetfouten voorbehouden. VO
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Gesloten op: 25, 26, 27,  en 31 december en Nieuwjaarsdag. 

oktober
november
december

2020

Vier de herfst

HERFSTVAKA
NTIE

zelf-doe-k
nutseltip!

  

––––––––––
––––––––––

–

Wat heb je 
nodig

• leeg glazen potje

• schaar • tijdschrift of 

oud inpakpapier

• touw of wol • lijm

Zelf maken 
Het is leuk om dingen zelf te maken én  
het zorgt ervoor dat je minder spullen  
koopt. In de herfst is het leuk om het
binnen gezelliger te maken. Dit kan met 
je eigen gemaakte waxinelichthouder. 
Maak het met iets wat je normaal 
gesproken in de glasbak zou gooien.

 

 

Aan de slag
• Maak het glazen potje schoon. Het etiket 
 krijg je eraf door het potje in heet water 
 te leggen. 
• Kies een leuk papiertje. Dit kan uit een 
 oud tijdschrift zijn of oud inpakpapier.
• Meet hoe breed het papiertje moet zijn en 
 knip een strook voor om het potje.
• Teken aan de binnenkant van de strook 
 een figuurtje en knip deze uit.
• Doe lijm op de binnenkant van de strook 
 en plak het om het glazen potje heen.
• Knip een stukje touw/wol van ongeveer 
 70 cm en wikkel deze om de hals van het 
 potje. Je kunt het touw vastmaken met 
 een strikje. 
• Stop er een waxinelichtje in. Steek het 
 aan. En klaar!



Recycle Sint
Waarom zou je elk jaar nieuwe spullen 
kopen als je ook kunt ruilen? Met Recycle 
Sint geef je spullen een tweede leven op 
de speelgoedruilmarkt. Het is dé manier 
om het Sinterklaasfeest duurzaam en 
voordelig te vieren. Verzamel knuffels, 
spelletjes en speelgoed en breng ze mee. 
Want daar kan een ander kind heel blij van 
worden. En jouw kind wordt weer blij van het 
nieuwe speelgoed wat een ander inleverde. 
Duurzame oplossing toch? Heb je niets in te 
leveren? Geen probleem, je mag ook alleen 
iets halen. 

lever deze 

bon in!
Als je spullen deelt, hoeven er 

minder gemaakt te worden. 
Zo bespaar je geld en voorkom 

je milieuschade. Kijk op 
milieucentraal.nl en ontdek  
hoe je in jouw buurt spullen  

kunt lenen of aanbieden.  

TIP!  
––––––––––

––––––––––
–

Nieuw!
–––––––––––

Maakfabriek
Gedurende de expositie kunnen kinderen 
dagelijks in de nieuwe ‘maakfabriek’ in 
het Duurzaamheidscentrum Assen hun 
eigen muziekinstrument maken. Stap 
voor stap maak je van gebruikte spullen 
een nieuw gebruiksvoorwerp. Hoe leuk is 
dat? In december hebben we een nieuwe 
‘maak’uitdaging. Aanmelden voor deze gratis 
activiteit is niet nodig. Een tasje met alle 
benodigdheden is verkrijgbaar bij de balie 
van het Duurzaamheidscentrum Assen. 
Veel plezier!

Workshop schilderen met 
afval uit je groencontainer 
Samen met een workshopbegeleidster van 
‘Natuur en Kunst Dichtbij’ uit Assen bekijk je 
de etensresten in de groencontainer eens op 
een andere manier. Wist je dat je kunt verven 
met bieten, citroen, bleekselderij, koffie, thee 
en nog veel meer? Wil je de groencontainer 
nu eens als verfdoos gebruiken? Doe op 
20 december van 13.30- 15.30 uur mee met 
deze bijzondere workshop. Meer informatie 
en aanmelden via de website van het 
Duurzaamheidscentrum Assen. 

Activiteiten
Duurzaamheidscentrum 
In het Duurzaamheidscentrum is  
vaak wat te doen, zeker in de  
weekenden en in de school- 
vakanties! In verband met corona  
is aanmelden bij deelname aan veel 
activiteiten verplicht. Het aantal 
deelnemers per activiteit is beperkt. 
Zo kunnen we de RIVM maatregelen
goed naleven. Kijk voor alle data op
www.duurzaamheidscentrumassen.nl

Kortingsbon
Tegen inlevering van deze bon krijg 
je een heerlijke pompoenpizza met 
herfstpaddenstoelen (vega) voor  
maar € 6,50!

20 december 2020
13.30 - 15.30 uur  

Workshop 
Schilderen met afval uit je 

groencontainer.

TIP!  
––––––––––

––––––––––
–

18 november 2020
14.00 - 16.30 uur  

Recycle Sint

TIP!  
––––––––––

––––––––––
–

Sanne gaat circulair!
Steeds meer mensen zoeken naar manieren 
en wegen om hun positieve impact op de 
aarde te vergroten. Je leest alle berichten 
rondom de klimaatproblematiek vast ook?  
Zet het jou ook aan het denken? Vanaf  
23 september organiseert het Duurzaam-
heidscentrum Assen de expositie ‘Sanne 
gaat circulair’. In de expositie volg je Sanne 
in haar zoektocht naar een grotere positieve 
impact op het milieu. De tentoonstelling zit  
vol met inspirerende initiatieven en prakti-
sche tips hoe je dat kunt doen. De expositie 
is dagelijks te bezoeken van 09.00 – 17.00 uur 
tot 1 april 2021. Meer informatie vind je op 
de website van het Duurzaamheidscentrum 
Assen. Kom je langs?

www.duurzaamheidscentrumassen.nl
---------------------------------------------------------

Dagelijks van 10.00-16.30 uur

GRATIS!  
––––––––––

––––––––––
–

Twee keer per maand op de woensdag-
middag een leuke doe-activiteit. 
Kijk op de site voor meer informatie.

Check op de website of een activiteit 
door gaat. In verband met aangescherpte 
coronamaatregelen kunnen sommige 
activiteiten komen te vervallen.

Geldig t/m 3 januari 2021 Max. 4 personen per ingeleverde bon. Gebruik van 

deze bon graag direct melden bij  het bestellen. 

Meer weten? Kijk op onze website.


