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Kijk ook op www.amsterdamsebos.nl voor actuele informatie

december 2017, januari & februari 2018

attracties
De Boswinkel
In De Boswinkel staan we met
plezier klaar voor alle vragen
over het Bos. Beneden is een
veelzijdig winkelassortiment.
Boven is de tentoonstelling
Bos op zolder. De toegang is
gratis. De Boswinkel is open
van di t/m zo van 10.00u tot
17.00u.
amsterdamsebos.nl

Seizoensspeurtocht
Doe samen een speurtocht.
In De Boswinkel af te halen
tot 15.00u. De kosten zijn
€ 6,- per rugzakje, één rugzak
is geschikt voor vier personen
vanaf 6 jaar.
Borg € 10,- contant.
Boskabouterpad
Kabouter Puntmuts gaat op
avontuur, ga jij ook mee?
Start bij De Boswinkel.
Het Boskabouterpakket
kost € 7,50 en bestaat uit
een rugzak met kaboutermuts, loeppotje, kleurplaat
en Boskabouteropdrachten
(Nederlands of Engels).
De Boskabouteropdrachten
kosten los € 1,50.

Wandelroutes
In het Bos kun je prachtige
wandelingen maken.
De wandelroutes zijn te koop
in De Boswinkel.
Geitenboerderij
Geitenboerderij
Ridammerhoeve ligt midden
in het Bos en bestaat o.a.
uit een kinderboerderij,
een kaasmakerij en een
speeltuin.
geitenboerderij.nl
Camping
Een mooie camping in de
natuur en toch dicht bij het
centrum van Amsterdam.
campingamsterdamsebos.nl

Segway
Verken het Bos met een
elektrische Segway.
segwaytoursamsterdamsebos.nl

Fietsverhuur
Fietsverhuur Amsterdamse
Bos is te vinden tegenover
de Boswinkel. Hier kun je
allerlei fietsen huren zoals
stadsfietsen, tandems en zelfs
elliptigo’s.
amsterdamsebosfietsverhuur.nl
SUP & Meer (Stand up
Paddling)
Huur een SUP-board of volg
een SUP-les op het prachtige Nieuwe Meer en in het
Amsterdamse Bos.
supenmeer.nl

De Veranda
Restaurant aan de rand van
het Bos met uitzicht op het
groen.
deveranda.nl
Boerderij Meerzicht
Na een prachtige wandeling in het Bos smaakt een
pannenkoek bij Boerderij
Meerzicht extra lekker.
boerderijmeerzicht.nl

Paviljoen Chez Favié
Aan De Duizendmeterweg
ligt paviljoen Chez Favié dat
het hele jaar open is voor een
hapje en een drankje.
chezfavie.nl

Speeleilanden
Op deze spannende waterspeelplek kunnen kinderen
zich helemaal uitleven.
De eilanden zijn bereikbaar
met wankele loopbruggen en
een zelf te bedienen pontje.
amsterdamsebos.nl
Grand Café de Bosbaan
Geniet bij Grand Café de
Bosbaan van het fraaie
uitzicht op de Bosbaan en
de groene omgeving van het
Bos.
debosbaan.nl

Spa Sport Hotel ZUIVER
Bij Spa Sport Hotel ZUIVER
kun je eindeloos genieten en
ontspannen.
zuiveramsterdam.nl
Poel’s Up
In de Amstelveense Poel,
achter het raadhuis van
Amstelveen, ligt Poel’s Up:
een drijvend zwembad met
bar en een fenomenaal uitzicht over de Poel. Je kunt er
ook suppen en bootcampen!
poelsup.nl

activiteiten & evenementen
Voor het hele gezin
Voor volwassenen
zo 3 december 10.00u - 15.00u
Winterspeurtocht
Start: De Boswinkel
Struin door het koude winterlandschap en
zoek naar verschillende manieren van overwinteren bij dieren in het Bos. Duur 1,5 uur.
Laatste startmoment 15.00u.
De kosten zijn € 6,- per rugzakje, geschikt
voor vier personen. Borg € 10,- contant.
di 5 december 13.00u
Meeting Point
Start: De Boswinkel
Zonder gids, samen met andere wandelaars
op pad. Afwisselende routes.
Kosten € 1,50 p.p.
zo 10 december 14.00u
Koeienwandeling met de boswachter
Start: Parkeerplaats Kleine Poel
Ga met de boswachter op pad en bewonder
de prachtige Schotse Hooglanders, die ook
nog eens zeer nuttig werk doen. Kosten
€ 5,00 per persoon. O.l.v. een boswachter.
zo 17 december 12.00u - 13.30u - 15.00u
Brrrr... de dieren hebben het koud!
(4 - 9 jaar)
Start: De Boswinkel
Kom van alles te weten over hoe de dieren
de winter door komen. Voel hoe een wintervacht voelt. Maak een voedertaart voor de
vogels. Vlieg als de vogels naar het zuiden.
En maak een winterhut voor de beer.
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten € 5,- voor
kinderen en € 2,50 voor volwassenen.
vr 22 december
Lichtjestocht
Start: De Boswinkel
17.30u - 17.45u - 18.00u
18.15u - 18.30u - 18.45u
19.00u - 19.15u - 19.30u
Kom vieren dat de dagen weer langer
worden en geniet stiekem nog even van
de donkere nacht. Wandel door het Bos en
volg de lichtjes. Onderweg kom je boswachters tegen die iets vertellen of laten zien.
Warm op met glühwein of chocolademelk.
Duur: ongeveer 45 minuten.
Kosten: € 5,- p.p. Max. 20 deelnemers per
ronde.
zo 24 december 14.00u
Schinkelpolderwandeling met de
boswachter
Start: Parkeerplaats Bosrandweg
De boswachter neemt je mee de Schinkelpolder in. In de zomer vind je daar allerlei
weidevogels. ‘s Winters is het een fijne plek
voor talingen en ganzen. Trek laarzen aan.
Kosten € 5,00 per persoon.
O.l.v. een boswachter.

ma 25 december 1e kerstdag
De Boswinkel is gesloten

di 26 december
2e kerstdag
Vier samen 2e kerstdag in het Bos.
Kom tussen 10.00u en 17.00u naar
De Boswinkel en geniet van allerlei activiteiten, een hapje en een drankje.
Uitbuikwandeling
13.00u & 15.00u
Start: De Boswinkel
Kom uitbuiken en haal een frisse neus tijdens
een wandeling met de boswachter.
Kosten € 5,- p.p.
Winterspeurtocht
10.00u tot 15.00u
Start: De Boswinkel
Struin door het koude winterlandschap en
zoek naar verschillende manieren van
overwinteren bij dieren in het Bos.
Duur 1,5 uur.
Laatste startmoment 15.00u.
De kosten zijn € 6,- per rugzakje, geschikt
voor vier personen. Borg € 10,- contant.
Boskabouterpad
Start: De Boswinkel
Kabouter Puntmuts gaat op avontuur, ga jij
ook mee?
Voor meer informatie: Zie attracties

wo 27 december 12.00u - 13.30u - 15.00u
Sneeuwwitje (2 - 7 jaar)
Start: De Boswinkel
De zeven dwergen in het Bos hebben je
hulp nodig. Ga mee met Sneeuwwitje om
ze te helpen! O.l.v. Natuur is een Feest.
Kosten € 5,- voor kinderen en € 2,50 voor
volwassenen.
zo 31 december 14.00u
Oliebollenwandeling
Start: De Boswinkel
Ga met de boswachter op pad en sluit
de winterwandeling feestelijk af met een
oliebol. Kosten € 5,- p.p. Informatie en
aanmelden in De Boswinkel: 020 545 6100.
ma 1 januari nieuwjaarsdag
De Boswinkel is gesloten
di 2 januari 13.00u
Meeting Point
Start: De Boswinkel
Zonder gids, samen met andere wandelaars
op pad. Afwisselende routes.
Kosten € 1,50 p.p.
wo 3 januari 12.00u - 13.30u - 15.00u
Hutten bouwen (5 - 12 jaar)
Start: De Boswinkel
Wie maakt de mooiste hut van het hele Bos?
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten € 5,- voor
kinderen en € 2,50 voor volwassenen.
zo 7 januari 14.00u
Nieuwjaarswandeling
Start: De Boswinkel
Begin het nieuwe jaar goed met een frisse
wandeling in het Amsterdamse Bos.
Kosten € 5,- per persoon. O.l.v. een
boswachter.
elke woensdag van 10-1 t/m 14-3 10.00u
Peuters in het Wild
Start: De Boswinkel
Is jouw peuter een boswachter in de dop?
Doe dan mee met Peuters in het Wild, voor
peuters en hun ouders/begeleiders.
We eindigen met een verhaal of een spel bij
De Boshalte.
Kosten € 7,- per peuter, we starten met
minimaal 3 peuters. O.l.v. Natuur is een
Feest.

winter 2017

zo 14 januari 12.00u - 13.30u - 15.00u
Heksen (4 - 9 jaar)
Start: De Boswinkel
Hoe-oe, de heksen zijn weer in het Bos.
Maak een bezemsteel en toverdrank!
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten € 5,- voor
kinderen en € 2,50 voor volwassenen.
zo 21 januari 12.00u - 13.30u - 15.00u
Schat van de zeerover (4 - 9 jaar)
Start: De Boswinkel
Zeerover Fabiaan start z’n piratenschool.
Op het lesprogramma staat schatzoeken, in
de mast klimmen, zelf een schatkaart maken!
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten € 5,- voor
kinderen en € 2,50 voor volwassenen.
zo 28 januari 14.00u
Koukleumwandeling
Start: De Boswinkel
Het is hartje winter en dus lekker koud.
De boswachter laat het winterse Bos in een
lekker wandeltempo zien. Na afloop warmen
wij ons aan koffie of thee. Kosten € 5,00 per
persoon. O.l.v. een boswachter.
zo 4 februari 12.00u - 13.30u - 15.00u
Eekhoorn zoekt walnoten (2 - 7 jaar)
Start: De Boswinkel
Vriend Beer heeft al de walnoten van de
eekhoorn verstopt. Help jij de eekhoorn om
ze weer terug te vinden? O.l.v. Natuur is een
Feest. Kosten € 5,- voor kinderen en € 2,50
voor volwassenen.

Kunnen ze hier hun huisje bouwen en aan
eten komen? Kom ze helpen!
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten € 5,- voor
kinderen en € 2,50 voor volwassenen.

Sport
Vanaf februari elke za & zo 9.00u
GeitenYoga op de Geitenboerderij
Terwijl de wereld wakker wordt, kom je nog
meer tot rust door yoga-oefeningen tussen
de geiten.
Kosten: Yoga + notentaart en cappucino:
€ 25,-. Yoga + biologisch ontbijt: €29,-.
Aanmelden via hoi@yogalesje.nl
zo 10 december 11u
Bosbaanrun
Uithoudingsvermogen. Een goede racestrategie. Lef. Mentale weerbaarheid. Krachten
verdelen. De juiste combinatie van deze
eigenschappen gaat je helpen tijdens de
Bosbaanrun. Jij tegen de klok. Durf je het
aan?
amsterdamsesportunie.nl
9 & 10 december
13 & 14 januari
10 & 11 februari
Poelwandeling
Start: A.S.V. de Poelster
De Aalsmeerse Wandelsport Vereniging
organiseert weer vier Poelwandelingen.
Je kunt kiezen uit vier afstanden: 5, 10, 15
of 25 km
Starttijd: 25 km tussen 9.00u en 10.30u,
overige afstanden tot 12.30u.
Kosten: met medaille: € 3,50.
Zonder medaille: € 2,-.
Informatie: 0297-320813 / 0297-322455
za 27 januari
Kika run
Wintereditie!
Locatie: rond de Bosbaan
Tijd: In de avond
runforkika.nl

di 6 februari 13.00u
Meeting Point
Start: De Boswinkel
Zonder gids, samen met andere wandelaars
op pad. Afwisselende routes.
Kosten € 1,50 p.p.

Kunst en Cultuur

zo 11 febrauri 13.00u - 15.00u
Uilenballen pluizen ( 6 - 12 jaar)
Start: De Boswinkel
Wat is een uilenbal en wat zit er in?
Kom naar De Boswinkel en haal de uilenbal
helemaal uit elkaar. Wie weet wat voor bijzondere botjes je tegenkomt. Kosten € 5,00
per persoon. O.l.v. een boswachter. Max 12
deelnemers per ronde.

31 augustus- 1 januari
Boslust
De lustrumeditie van de beeldententoonstelling in het Amsterdamse Bos in samenwerking met de Nederlandse Kring van
Beeldhouwers. Een groepsrondleiding door
een kunstenaar is mogelijk.
amsterdamsebos.nl

zo 18 februari 12.00u - 13.30u - 15.00u
We gaan op berenjacht (2 - 7 jaar)
Start: De Boswinkel
We gaan een hele grote vangen. Er zit
een heuse bosbeer in het Bos. Wij gaan
op zoek....Wat komen we allemaal tegen?
Kreupelhout? Een modderpoel? Een rivier?
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten € 5,- voor
kinderen en € 2,50 voor volwassenen.
zo 25 februari 14.00u
Vroege voorjaarswandeling
Start: De Boswinkel
Zoek samen met de boswachter naar de
eerste tekenen van de lente. Kosten € 5,00
per persoon. O.l.v. een boswachter.
wo 28 februari 12.00u - 13.30u - 15.00u
Mol en vriendjes zoeken een huis
(4 - 9 jaar)
Start: De Boswinkel
Mol, mier, muis en egel woonden op een
bouwplaats. Ze werden gek van de bulldozers. Nu willen ze in het Bos gaan wonen.

december - maart
MoMo de Mol
MoMo de Mol woont onder de grond.
Je zou zeggen dat het daar heel saai is,
maar MoMo komt van alles tegen: rioolbuizen, palen van huizen, maar ook tunnels
van andere dieren. Kom naar De Boswinkel
en ontdek samen wat er allemaal onder de
grond gebeurt. MoMo de Mol is een interactieve kleutertentoonstelling.

Voor actuele informatie: www.amsterdamsebos.nl

