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Hij is gesignaleerd… in het 
Asserbos… de wolf!
De komende twee jaar in 
het Duurzaamheidscentrum 
Assen te zien:

De wolf in   
 Drenthe 2016

—
2018

Expositie met hoofdrollen voor de ‘Wanderwolf’ 
(de wolf die in 2015 door Drenthe liep) en de wolf 
van Luttelgeest.

Kom naar het Duurzaamheids- 
centrum, kennismaken met de wolf! 
Check voor het uitgebreide activiteitenprogramma  
www.duurzaamheidscentrumassen.nl

Foto: Edo van U
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Deze expositie wordt mede mogelijk gemaakt door: 



Kom in onze filmzaal genieten van de 
prachtige films en mooie sfeerbeelden 
over natuur en cultuur! 

Het Drentse landschap organiseert een 
kerstwandeling in het Asserbos, met 
als startpunt het Duurzaamheidscentrum 
Assen (wandelen kan tot 17.00 uur).

Rondleiding in, op en rond het 
Duurzaamheidscentrum Assen: aan- 
melden is niet nodig, maar kom op tijd!
Kosten € 5,– inclusief koffie/thee en iets 
lekkers.

 

Gezinsactiviteit ‘Diersporen in het bos’
Vandaag gaan we aan de slag met allerlei 
verschillende diersporen en je leert hoe je 
ze kunt herkennen.

Filmzaal: vijfdelige nieuwe kinderserie 
Puck en het verdwenen Schaap van 
Annemarie Mooren Productions B.V.

Winterwandeling: vandaag ligt de 
ontdektocht vol winterweetjes voor je 
klaar. 

Peter en de wolf kindertheaterdiner 
i.s.m. De Rode Spreeuw en Stichting 
Phusis Duik samen in het verhaal én in  
jouw rol: om 17.00 uur start de voorstel- 
ling voor je (groot-)ouders/begeleiders. 
Daarna staat er een duurzame beefburger 
met patat en een drankje op het menu. 
Geef je op via Duurzaamheidscentrum@ 
stichtingphusis.nl. Kosten: € 5,– p.p.

Gezinsactiviteit ‘Winterlandschap’
Met duurzame materialen, zoals lapjes en 
wol, bouw je een winterlandschap.

Wolven vilten
Viltactiviteit waarbij je je inspiratie uit de 
tentoonstelling ‘De wolf in Drenthe’ haalt.

• Zelfstandig aan de slag aan de  
 knutsel- en kleurtafels: maak met  
 herfstbladeren een wolvenkop, tover 
 jezelf om in een wolf met een mooi 
 wolvenmasker en nog veel meer!
• Diverse wandel-, ontdek- en wist-je-
 dat-routes liggen voor je klaar: ga 
 op onderzoek uit in het Duurzaam-
 heidscentrum en in het Asserbos!
• Er wordt aan een prachtig houten 
 beeld van de wolf gewerkt door een 
 motorzaagkunstenaar. Kom kijken!

Januari 2016Activiteitenprogramma kerstvakantie

Duurzaamheidscentrum Assen

za 24 december 09.00-17.00 uur

ma 26 dec start 10.30-14.00 uur

di 27 december 14.00-15.00 uur

wo 28 december  13.30-15.30 uur

wo 28 dec / do 5 jan 09.00-17.00 uur

vr 30 december 13.30-15.30 uur

wo 4 januari vanaf 15.00 uur

vr 6 januari 13.30-15.30 uur

zo 8 januari 13.30-15.30 uur

Hele kerstvakantie dagelijks 
tussen 9.00 en 17.00 uur

Kijk voor aanvullende informatie op 
www.duurzaamheidscentrumassen.nl 

Zo 25 december en zo 1 januari is het 
Duurzaamheidscentrum gesloten.


