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In het Duurzaamheidscentrum Assen 
werken de gemeente Assen en 
Stichting Het Drentse Landschap 
samen met als doel om bij
volwassenen en kinderen aandacht 
te vragen voor een duurzame samen-
leving. Meerdere keren per week zijn 
er activiteiten voor jong en oud. 

Aanmelden voor activiteiten is niet 
nodig & activiteiten zijn gratis, tenzij 
anders vermeld. Een vrijwillige bijdrage 
wordt altijd gewaardeerd!

Wij zijn dagelijks geopend van 
9.00 – 17.00 uur. U kunt ook bij ons 
terecht voor een lekker kopje koffie 
en iets te eten.

Nieuwsbrief ontvangen?
Op de hoogte blijven van 
de leukste activiteiten en 
ontwikkelingen rond het 
Duurbaarheidscentrum 
Assen? Meld je dan snel 
aan voor de nieuwsbrief via 
duurzaamheidscentrum@assen.nl

duurzaamheidscentrum@assen.nl

Duurzaamheidscentrum Assen
Bosrand 2
9401 SL Assen
T 0592-703018

duurzaamheidscentrum.assen

duzacentrum

september 
2016

augustus 2016

Woe. 3 augustus 13.30-15.30 uur

Don. 18 augustus 14.00-15.00 uur Din. 30 augustus 14.00-15.00 uur 

Woe. 31 augustus 13.30-15.30Zon. 21 augustus 13.30-15.30 uur
in samenwerking met KreaKracht

Maa. 22 aug. t/m vrij. 26 aug. 
dagelijks van 14.00-16.00 uur

Zon. 7 augustus 13.30-15.30 uur

Woe. 10 augustus 13.30-15.30 uur

Zon. 14 augustus 13.30-15.30 uur

Woe. 17 augustus 13.00-16.00 uur

Creatief met afval
Met schoon afval kun je hele leuke 
dingen maken. Wat? Dat ontdek je deze 
middag. Kom langs en ga lekker aan 
de slag. Materiaal en begeleiding zijn 
aanwezig. 

Kompas maken
Maak je eigen kompas en verdwaal nooit 
meer. Met je zelfgemaakte kompas kun je 
meteen aan de slag in het Asserbos. Erg 
leuk om te doen! 

Waterroute
Doe mee met deze leuke waterspeurtocht 
en ontdek wat er allemaal te leren en 
ontdekken is als je het over water hebt. 

Zee & schelpen, in samenwerking 
met Dierenbescherming Drenthe
Het strand lijkt heel ver weg van Assen, 
maar… vandaag staan de goudgele 
korrels centraal in het Duurzaam-
heidscentrum Assen. Kom langs, 
knutsel, ontdek én leer. 

Verhalenmiddag, in samenwerking 
met Verhalenhoed Assen 
Deze middag zit vol verhalen in het 
Duurzaamheidscentrum Assen. Kom tussen 
13.00 en 16.00 uur en geniet van leuke, 
spannende en verassende verhalen! 

Zon. 14 augustus vanaf 10.00 uur
Zon. 4 september vanaf 10.00 uur

Woe. 14 september 10.00-12.00 uur

Woe. 28 september 10.00-12.00 uur

Vrij. 16 september 20.00-22.00 uur

Zon. 18 september 13.30-15.30 uur

Din. 27 september 14.00-15.00 uur 

Zon. 11 september 13.30-15.30 uur

Familiefietstocht Bike Dreams / 
Assen Art Expedition 
Een ontdekkingstocht door het bos, 
langs het water en over het veld. Laat 
je verwonderen door dat wat op je pad 
komt en bouw mee aan een bijzonder 
klankkunstwerk bij het Duurzaam-
heidscentrum! De route voert langs een 
gedeelte van de Into Nature kunstwerken 
(in Assen en Aa en Hunze) én langs ver-
rassende voorstellingen, muziekacts en 
workshops! Start: tussen 10.00 en 12.00 
uur. Startplaatsen: verschillende plaatsen 
langs de route, onder andere bij het 
Duurzaamheidscentrum. Kosten: € 5,00 
per persoon (kinderen tot 18 jaar gratis)
Voor meer informatie over Assen Art 
Expedition: www.cultureelhartassen.nl/
assenartexpedition. 

Familiefietstocht Bike Dreams / 
Assen Art Expedition 
Een ontdekkingstocht door het bos, 
langs het water en over het veld. Laat 
je verwonderen door dat wat op je pad 
komt en bouw mee aan een bijzonder 
klankkunstwerk bij het Duurzaam-
heidscentrum! De route voert langs een 
gedeelte van de Into Nature kunstwerken 
(in Assen en Aa en Hunze) én langs ver-
rassende voorstellingen, muziekacts en 
workshops! Start: tussen 10.00 en 12.00 
uur. Startplaatsen: verschillende plaatsen 
langs de route, onder andere bij het 
Duurzaamheidscentrum. Kosten: € 5,00 
per persoon (kinderen tot 18 jaar gratis)
Voor meer informatie over Assen Art 
Expedition: www.cultureelhartassen.nl/
assenartexpedition. 

Wildplukwandeling Asserbos, in 
samenwerking met Bloemenpad
Wist je dat paardenbloem, zevenblad en 
weegbree gezonde groenten zijn? En dat je 
je maaltijd kunt kruiden met duizendblad, 
rode klaver of madeliefjes? Ontdek welke 
planten uit het wild je kunt eten en hoe 
je ze kunt gebruiken in de keuken. Kosten 
volwassenen € 12,50 en kinderen € 7,50 
(inclusief wildplukversnapering). Opgave via 
06-14136734 of bloemenpad@gmail.com.

Wildplukwandeling Asserbos, in 
samenwerking met Bloemenpad
Wist je dat paardenbloem, zevenblad en 
weegbree gezonde groenten zijn? En dat 
je je maaltijd kunt kruiden met duizend-
blad, rode klaver of madeliefjes? Ontdek 
welke planten uit het wild je kunt eten en 
hoe je ze kunt gebruiken in de keuken. 
Kosten volwassenen € 12,50 en kinderen 
€ 7,50 (inclusief wildplukversnapering). 
Opgave via 06-14136734 of 
bloemenpad@gmail.com.

Informatieve avond sterrenkunde
Deze avond organiseert de Vereniging voor 
Weer- en Sterrenkunde Noord-Drenthe 
weer een informatieve avond. Houd voor 
het volledige binnen- en buiten-
programma onze website in de gaten! 

Kunst maken van plastic
Met KreaKracht bloemen maken van 
plastic, een robot of bijzonder masker 
van een wasmiddelfles? In deze workshop 
leer je hoe je kunst kunt maken van 
plastic afval. Zelf ‘waardeloos’ materiaal 
meenemen mag, maar hoeft niet.

Spinnen, in samenwerking met 
Dierenbescherming Drenthe
De R is weer in de maand: het teken dat 
het herfstig wordt! Dit is een tijd waarin 
je heel goed alle prachtige spinnen kunt 
bekijken. Misschien vind jij spinnen een 
beetje eng? Dat hoeft toch helemaal niet! 
Kom vanmiddag langs en leer alles over 
deze prachtige beestjes.

Rondleiding in, op en rond het 
Duurzaamheidscentrum Assen
Dé mogelijkheid om een kijkje te nemen 
achter de schermen. Kosten arrangement 
(rondleiding inclusief koffie/thee én iets 
lekkers!): € 5,00. Aanmelden is niet nodig. 
Kom op tijd, want later aansluiten is niet 
mogelijk.

Rondleiding in, op en rond het 
Duurzaamheidscentrum Assen
Dé mogelijkheid om een kijkje te nemen 
achter de schermen. Kosten arrangement 
(rondleiding inclusief koffie/thee én iets 
lekkers!): € 5,00. Aanmelden is niet nodig. 
Kom op tijd, want later aansluiten is niet 
mogelijk.

Creatief met afval
Met schoon afval kun je hele leuke dingen 
maken. Kom langs en ga aan de slag. 
Materiaal en begeleiding zijn aanwezig. 

Armbandjes knopen
Door gebruik te maken van knooptech-
nieken van vroeger kun je de mooiste 
arm- of enkelbandjes van draden katoen 
maken. Een mooie dierenbedel eraan en 
je hebt een eigen, uniek sieraad om trots 
op te zijn! I.s.m. KreaKracht.

Natuurspelweek
Deze Natuurspelweek voor kinderen van 
6 tot en met 12 jaar wordt georganiseerd 
door Stichting Natuurspelweek Assen. 
Dit jaar staat het thema smaak centraal. 
De natuur is één grote supermarkt waar 
van alles uit te halen valt. Zien, hoor, 
proef en leer. Kosten: € 1,50 per dag en 
z€ 6,00 voor de hele week.

Woe. 24 augustus 10.00-12.00 uur 

Woe. 24 augustus 19.30-22.00 uur

Wildplukwandeling Asserbos, in 
samenwerking met Bloemenpad
Wist je dat paardenbloem, zevenblad en 
weegbree gezonde groenten zijn? En dat 
je je maaltijd kunt kruiden met duizend-
blad, rode klaver of madeliefjes? Ontdek 
welke planten uit het wild je kunt eten en 
hoe je ze kunt gebruiken in de keuken. 
Kosten volwassenen € 12,50 en kinderen 
€ 7,50 (inclusief wildplukversnapering). 
Opgave via 06-14136734 of 
bloemenpad@gmail.com.

Cursus Bijzondere Bomen
Assen is een groene stad waar veel 
bijzondere bomen te vinden zijn. Tijdens 
deze cursus is hier volop aandacht voor. 
De cursus heeft twee theorieavonden op 
24 augustus en 7 september, gevolgd 
door drie excursies op 17 september, 2 
oktober en 9 oktober. Opgave en meer 
informatie via info@natuurpresentaties.nl 

Zon. 28 augustus 13.30-15.30 uur

Jeugdtheater
Ook vandaag komt De Rode Spreeuw 
het Duurzaamheidscentrum in Assen 
bezoeken. Ze heeft een verassing voor ons!

Rondleiding in, op en rond het 
Duurzaamheidscentrum Assen
Dé mogelijkheid om een kijkje te nemen 
achter de schermen. Kosten arrangement 
(rondleiding inclusief koffie/thee én iets lek-
kers!): € 5,00. Aanmelden is niet nodig. Kom 
op tijd, want later aansluiten is niet mogelijk.

Don. 15 september 14.00-15.00 uur

Rondleiding in, op en rond het 
Duurzaamheidscentrum Assen
Dé mogelijkheid om een kijkje te nemen 
achter de schermen. Kosten arrange-
ment (rondleiding inclusief koffie/thee én 
iets lekkers!): € 5,00. Aanmelden is niet 
nodig. Kom op tijd, want later aansluiten 
is niet mogelijk.



juni 2016 Januari 2016

Zon. 5 juni 13.30 - 15.30 uur

Woe. 8 juni 14.00-16.00 uur

Din.14 juni 19.00-22.00 uur

Zon. 12 juni 11.00-16.00 uur

Zon. 19 juni 13.30-15.30 uur

Zon. 19 juni 14.00-16.00 uur

Zon. 26 juni 13.00-16.00 uur

Din. 28 juni 14.00-15.00 uur

Kinderarcheologiemiddag, in samen-
werking met De Rode Spreeuw 
Het is altijd heel spannend om zelf iets 
op te graven: wat zou het zijn? Samen 
met De Rode Spreeuw ga je je eigen 
opgravingen doen. Voel je een echte 
archeoloog en ontdek wat er voor jou 
verborgen ligt. Vind jij alle (brok)stuk-
ken? En heb je dan weer een complete 
pot of mis je nog delen? 

Vogelmiddag voor kinderen
Een leuke én leerzame vogelmiddag 
speciaal voor kinderen. Na een korte pre-
sentatie met heel veel leuke vogelweetjes 
ga je het Asserbos in. Hier leer je nóg 
meer over de vogels, hun gedrag en wat 
voor geluid ze maken. Heb je thuis een 
verrekijker? Neem die dan mee! 

Avondwandeling tuin Duurzaam-
heidscentrum Assen & Asserbos
In het kader van de Groei&Bloei 
Nationale Tuinweek is vanavond de tuin 
van het Duurzaamheidscentrum Assen 
te bezichtigen. Onder leiding van een 
gids bekijken we de tuin in wording: de 
eetbare tuin, de fruittuin, de vlinder- en 
keientuin, de wilgentunnel... Vervolgens 
wandelen we verder door het Asserbos. 
Opgave is niet nodig, maar wij stellen een 
mailtje naar info@assen.groei.nl op prijs.

Zomerfeest
Een jaarlijks terugkerend evenement 
in en rond het Duurzaamheidscentrum 
Assen en de Kinderboerderij, voor jong 
en oud! Kom kijken bij het schaapscheren, 
geniet van de muziek of doe mee aan een 
van de vele kinderactiviteiten. 
Kosten: voor sommige activiteiten wordt 
een kleine bijdrage gevraagd. 

Steen bewerken, in samenwerking met 
KreaKracht
Vandaag gaan we aan de slag met het 
materiaal steen. Steen is er in allerlei 
soorten en maten. Wat ga jij ervan maken? 
Een uil of misschien wel een ander dier? 
Met gereedschap - en wat hulp - maak je 
een eigen beeld, dat je daarna ook nog 
kunt beschilderen.

Gezoem om een bloem
Kom naar deze activiteit van IVN Schar-
relkids en leer alles over de honingbij. 
We gaan kijken naar het belang van 
bijen voor de natuur, én voor onze eigen 
voedselvoorziening. Kosten: gratis voor 
jeugdleden van IVN; niet-leden betalen 
€ 2,50. Informatie en opgave: 
scharrelkids-dezevenster@ivnassen.nl.

De bezige bij
Een superleuke dag vól met activiteiten 
rond de honingbij. Breng een bezoek 
aan onze bijenstal, maak kennis met het 
leven van de imker of ga aan de slag met 
was en honing. Vandaag kun je ook een 
bezoek brengen aan ons bijenhotel in de 
tuin. Dit hotel is voor de wilde bijen die 
het Duurzaamheidscentrum Assen be-
zoeken. De gids vertelt hier alles over. 

Rondleiding in, op en rond het 
Duurzaamheidscentrum Assen
Dé mogelijkheid om een kijkje te nemen 
achter de schermen. Kosten arrangement 
(rondleiding inclusief koffie/thee én iets 
lekkers!): € 5,00. Aanmelden is niet nodig. 
Kom op tijd, want later aansluiten is niet 
mogelijk.

Rondleiding in, op en rond het 
Duurzaamheidscentrum Assen 
Dé mogelijkheid om een kijkje te nemen 
achter de schermen. Kosten arrangement 
(rondleiding inclusief koffie/thee én iets 
lekkers!): € 5,00. Aanmelden is niet nodig. 
Kom op tijd, want later aansluiten is niet 
mogelijk.

Rondleiding in, op en rond het 
Duurzaamheidscentrum Assen
Dé mogelijkheid om een kijkje te nemen 
achter de schermen. Kosten arrangement 
(rondleiding inclusief koffie/thee én iets 
lekkers!): € 5,00. Aanmelden is niet nodig. 
Kom op tijd, want later aansluiten is niet 
mogelijk.

Wilgentunnel bouwen in de tuin
Waarschijnlijk hebben jullie gezien dat we 
druk bezig zijn met het aanleggen van de 
tuin. Vandaag kun je daarbij helpen! Kom 
samen met je vader, moeder, opa of oma 
en leer, onder begeleiding van vrijwil-
ligers, hoe je een wilgentunnel maakt. 
Voor deze activiteit is het belangrijk dat 
je je vooraf opgeeft via 
duurzaamheidscentrum@assen.nl 

Brandschilderen op hout, in samen-
werking met KreaKracht  
Brandschilderen: spannend, leuk om te 
doen én prachtige resultaten. Decoreer 
bijvoorbeeld een houten schijf of een 
potlood. Zin om het eens samen met uw 
(klein)kind uit te proberen ? Kom langs en 
doe mee! Zelf een eigen stuk hout meene-
men mag, maar hoeft niet. 

Zomer in het bos
Kom je deze zinderende zomerzondag 
samen met ons vieren? Vandaag zijn er 
allerlei zomeractiviteiten in en rond het 
Duurzaamheidscentrum Assen.

Wat leeft er in het water? 
Je gaat aan de slag en kijken wat er in 
het water leeft. Met elkaar schilder je zo 
je eigen aquarium op glas.

Buitentheatervoorstelling 
‘Kiemkracht’ 
Een poëtisch rampscenario van Het 
Houten Huis, PeerGrouP en Gouden Haas.
Bizarre, muzikale voorstelling over een 
toekomst die misschien wel dichterbij is 
dan we willen. Niet ver van de Noordpool 
liggen in een bunker van ijs twee miljoen 
plantenzaden opgeslagen. Een ijsbeer 
houdt de wacht, hij drinkt koffie… Aan de 
horizon verschijnen mensen, steeds meer. 
Uit alle windstreken komen ze… 
Kosten: € 13,00 (€ 11,00 voor kinderen t/m 
18 jaar, CJP, student). Kortingscode t.w.v. 
€ 1,50 ontvangen? Meld je dan vóór half 
juni aan voor de digitale nieuwsbrief van 
Het Drentse Landschap (via www.drents-
landschap.nl). En houd de facebook-
pagina van Cultureel Hart Assen in de 
gaten! Tickets: www.cultureelhartassen.nl/
assenartexpedition.

juli 2016

Vrij. 17 juni 20.00-22.00 u uur

Lezing geschiedenis astrofotografie
De jaren dat we de hemel alleen met 
een telescoop afspeurden zijn voorgoed 
voorbij. Toen de fotografie zijn intrede 
deed, bleek dat er veel meer te zien was 
dan voorheen kon worden waargenomen. 
De ontwikkeling naar de CCD-camera 
bracht de volgende revolutie teweeg. 
Maurice Toet, een begenadigd astrofo-
tograaf, geeft ons vanavond inzicht in de 
geschiedenis van de astrofotografie.

Vrij. 17 juni 19.30-22.00 uur

Eetbare wilde planten 
Deze avond neemt Cindy de Jonge je mee 
naar de wereld van onkruid. Wat is eigenlijk 
onkruid en hoe ga je ermee om? Wat voor 
de één een vijand is, wordt door de ander 
als vriend omarmd. Leer de do’s en dont’s 
van wildplukken en maak kennis met de  
culinaire keukengeheimen van de wilde 
plantenkeuken. Kosten: gratis voor leden 
van KNNV en IVN; niet-leden betalen 
€ 3,00. Aanmelden kan via email:  
cin.inhetgroen@gmail.nl

Zon. 3 juli 13.30-15.30 uur

Din. 26 juli 14.00-15.00 uur

Woe. 27 juli 13.00-16.00 uur

Vrij. 29 juli 10.00-12.00 uur 

Zon. 31 juli 13.30-15.30 uur

Don. 14 juli 14.00-15.00 uur

Zon. 17 juli 13.30-15.30 uur

Zon. 24 juli 13.30-15.30 uur

Woe. 20 juli 13.30-15.30 uur

Woe. 20 juli 16.00 én 20.00 uur

Maa. 4 juli 10.00-12.00 uur

Zon. 10 juli 13.30-15.30 uur

Woe. 6 juli 13.30-15.30 uur

Zat. 9 juli en zon. 10 juli 
van 12.00-16.00 uur

Zon. 10 juli vanaf 10.00 uur

Inloopvoorstelling Tony Vlo, in 
samenwerking met De Rode Spreeuw
Een prachtige korte voorstelling om jeuk 
van te krijgen. Na de voorstelling gaan 
kinderen aan de slag om zelf iets uit het 
circus te maken. 

Wildplukwandeling Asserbos, in 
samenwerking met Bloemenpad
Wist je dat paardenbloem, zevenblad en 
weegbree gezonde groenten zijn? En dat 
je je maaltijd kunt kruiden met duizend-
blad, rode klaver of madeliefjes? Ontdek 
welke planten uit het wild je kunt eten en 
hoe je ze kunt gebruiken in de keuken. 
Kosten volwassenen € 12,50 en kinderen 
€ 7,50 (inclusief wildplukversnapering). 
Opgave via 06-14136734 of 
bloemenpad@gmail.com.

Meet and Greet Hulphonden,  
in samenwerking met Dierenbe-
scherming Drenthe
Hulphonden zijn heel belangrijk: zij 
helpen veel mensen bij allerlei dagelijkse 
dingetjes. Altijd al eens kennis willen 
maken met een hulphond? Alle ins en 
outs te weten komen? Kom dan vanmid-
dag langs in het Duurzaamheidscentrum 
Assen. 

Creatief met afval
Met schoon afval kun je hele leuke din-
gen maken. Kom langs en ga aan de slag. 
Materiaal en begeleiding zijn aanwezig. 

Landelijke open imkerijdagen
De imkers van de Bijenhoudersverenig-
ing zijn er vandaag om alles te vertellen 
over het bijenhouden. Ze laten bijvoor-
beeld zien hoe het oogsten van honing 
in zijn werk gaat en geven uitleg over 
bijenvolken. Kijk in de bijenkast en ga op 
zoek naar de koningin.

Familiefietstocht Bike Dreams / 
Assen Art Expedition 
Een ontdekkingstocht door het bos, 
langs het water en over het veld. Laat 
je verwonderen door dat wat op je pad 
komt en bouw mee aan een bijzonder 
klankkunstwerk bij het Duurzaam-
heidscentrum! De route voert langs een 
gedeelte van de Into Nature kunstwerken 
(in Assen en Aa en Hunze) én langs ver-
rassende voorstellingen, muziekacts en 
workshops! Start: tussen 10.00 en 12.00 
uur. Startplaatsen: verschillende plaatsen 
langs de route, onder andere bij het  
Duurzaamheidscentrum. Kosten: € 5,00 
per persoon (kinderen tot 18 jaar gratis)
Voor meer informatie over Assen Art 
Expedition: www.cultureelhartassen.nl/
assenartexpedition.

Wildplukwandeling Asserbos, in 
samenwerking met Bloemenpad
Wist je dat paardenbloem, zevenblad en 
weegbree gezonde groenten zijn? En dat 
je je maaltijd kunt kruiden met duizend-
blad, rode klaver of madeliefjes? Ontdek 
welke planten uit het wild je kunt eten en 
hoe je ze kunt gebruiken in de keuken. 
Kosten volwassenen € 12,50 en kinderen 
€ 7,50 (inclusief wildplukversnapering). 
Opgave via 06-14136734 of 
bloemenpad@gmail.com. 

Jeugdtheater in samenwerking met 
De Rode Spreeuw
Ook vandaag komt Thérèse van De Rode 
Spreeuw naar het Duurzaamheidscen-
trum Assen: ze heeft een verrassing voor 
ons!

Dit is slechts een greep 
uit ons totale activiteitenaanbod. 
Kijk voor meer informatie op 
duurzaamheidscentrumassen.nl 

Wat betekenen 
de iconen?

Ontdekken

Vlinder

Excursie

Knutselen

Lezing

Natuur-
werkdag

Eten &
drinken

Natuur

Informatie

Dieren

Feest

Fietsen

Theater

Insecten

Exposities
In het Duurzaamheidscentrum Assen 
staan verschillende duurzame thema’s 
centraal, die onder andere worden 
belicht middels exposities. 

Nu te zien:
Mini-expositie ‘Zonder is gezonder’, een 
initiatief van Waterbedrijf Groningen, 
Waterleidingsmaatschappij Drenthe, 
de waterschappen Noordzijldervest, 
Vechtstromen, Reest en Wieden en 
Hunze en Aa’s, de Drentse gemeenten, 
IVN en de provincie Drenthe. 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan, 
onder andere, de volgende tentoonstel-
lingen:
• Tentoonstelling over water van de 

gemeente Assen en Stichting Het 
Drentse Landschap, onder andere in 
samenwerking met Waterleiding-
maatschappij Drenthe (WMD). 

• Tentoonstelling met als thema bodem, 
in samenwerking met de provincie 
Drenthe.

• Afval, een tentoonstelling van de 
 gemeente Assen.

Kom gerust een kijkje nemen!


