
Activiteiten oktober  
 
Voor alle activiteiten geldt: opgeven via 020-2517840 of via 
deboswinkel@amsterdam.nl o.v.v. uw telefoonnummer.  
 
 
Zaterdag 3 oktober 2020 11.00 – 11.15 – 13.00 – 14.30 
Mad-Science-dag 
Start:  De Boswinkel 
Kom de professors van Mad Science helpen met doldwaze proefjes! 
10.00 uur - Fladderende Vogels (4-6 jaar). Kruip in de veren van een vogel en probeer 
wormen of insecten te vangen, met je snavel. We gaan ook vogeleieren bestuderen. 
11.15 uur - Magneet Mysterie (4-6 jaar). Maak kennis met aantrekken en afstoten van 
een magneet. De aarde heeft een Noordpool en een Zuidpool, maar elke magneet 
ook. We gaan proefjes doen. 
13.00 uur - Supersnelle Scheikunde (10-12 jaar). Hoe versnel je het proces van een 
chemische reactie? M.b.v. katalysators, warmte en de verdeling van een chemische 
stof over een groter oppervlak. 
14.30 uur - Mineralen Mania (7-9 jaar). Neem een kijkje in de processen van 
steenvorming. We gaan kijken hoe onze Aarde in elkaar zit m.b.v. een hardgekookt ei. 
O.l.v. Mad Science. 
Kosten: € 5,00. per kind per ronde. Duur: ongeveer 1 uur. 
 
Zondag 4 oktober 2020 14.00 uur 
Paddenstoelenrondleiding (Vol)  
Start: De Boswinkel 
We starten met een smeuïge lezing over paddenstoelen. Vervolgens gaan we het Bos 
in en proberen we zo veel mogelijk verschillende soorten paddenstoelen te vinden.  
O.l.v. Henk en Jenny Breij. 
Kosten: € 5,00 p.p., voor iedereen boven de 12 jaar.  
 
Woensdag 7 oktober 2020 13.00 uur  
Meeting Point 
Start: De Boswinkel 
Kom elke eerste woensdag van de maand, zonder begeleiding, wandelen in het 
Amsterdamse Bos. Je ontvangt een beschrĳving van een ongeveer 7 kilometer lange 
route en na afloop koffie of thee. Kosten € 1,50 p.p.  
 
Zaterdag 10 oktober 2020 open inloop tussen 12.00 – 15.00. Wel reserveren (ook 
i.v.m. het materiaal) 
Maak je eigen nestkast 
Start bij De Boswinkel 
Oktober en november zijn de perfecte maanden om een nestkast op te hangen. 
Vogels kunnen daar dan vast aan wennen. Hang je zelfgemaakte nestkast in je tuin of 
op het balkon of geef hem cadeau. O.l.v. bosbeheer.  
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders/begeleiders. Kosten: € 5,00 per 
nestkast.  
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Zondag 11 oktober 2020 14.00 uur  
Fietstocht geschiedenis Amsterdamse Bos 
Start: De Grote Parkeerplaats Geitenboerderij (Nieuwe Meerlaan 3)  
Het Amsterdamse Bos heeft een rijke geschiedenis met veel lagen en verhalen. Bij het 
ontwerp is inspiratie gehaald uit alle windstreken. Het duidelijks zie je dit bij de houten 
bruggen van Piet Kramer. Er zijn met o.a. de aanleg van het Bloesempark Oosterse 
invloeden toegevoegd. Ervaar invloeden uit oost en west in het Bos. O.l.v. boskenners 
Jan Heeren en Wouter van der Wulp. Voor deelnemers vanaf 18 jaar. Kosten: € 5,00 
p.p., vooraf te betalen in De Boswinkel.  
 
Donderdag 15 oktober 2020 10.00 – 11.15 – 13.00 – 14.30  
Mad-Science-dag 
Start: De Boswinkel 
10.00 uur - Kleuren van de regenboog (4-6 jaar). Kijk naar de kleuren van een 
regenboog met een regendruppel of een prismabril en meng de kleuren met verf! We 
gaan experimenteren! 
11.15 uur - IJzige avonturen (4-6 jaar). We gaan werken met ijs dat niet kan smelten. 
Wat gebeurt er als je dit ijs verwarmt? Spectaculaire demonstraties die je zintuigen 
prikkelen. 
13.00 uur - Werken met warmte (6-8 jaar). Hoe bewegen moleculen in verschillende 
temperaturen als de warmte toeneemt? En hoe werkt een thermometer? 
14.30 uur - Supersnelle Scheikunde (10-12 jaar). Ontdek hoe je op een eenvoudige 
manier een chemische reactie kan versnellen m.b.v. katalysators. O.l.v. Mad Science. 
Kosten: € 5,00. per kind per ronde. Start in de Boswinkel. Duur: ongeveer 1 uur.  
 
Vrijdag 16 oktober 2020 12.30 uur tot 15.30 uur 
Duurzaam wildplukken 
Start: Parkeerplaats Groot Kinderbad (Nieuwe Meerlaan 3) 
16 oktober is het wereldvoedseldag. Leer welke planten je kunt eten en hoe je daar de 
lekkerste gerechten mee maakt. O.l.v. bioloog Wies Teepe.  
Kosten: € 10,- p.p., vooraf te betalen bij De Boswinkel, vanaf 12 jaar.  
N.B. De Boswinkel is op ongeveer 20 minuten fietsafstand en 10 minuten autoafstand 
verwijderd van het beginpunt van deze workshop.  
 
Zondag 18 oktober 2020 open inloop tussen 13.00 uur en 14.30 uur, eindtijd 15.30. 
Wel reserveren  
Soorten Jagen 
Start: De Boswinkel 
In het Bos wonen allerlei soorten planten en dieren. Hoe meer soorten, hoe beter voor 
de natuur. We gaan alle soorten tellen: bomen, vogels, paddenstoelen, bloemen etc. 
Hoeveel soorten kun jij vinden? O.l.v. Natuur is een Feest. Voor kinderen van 6 tot 12 
jaar en hun ouders/begeleiders. Kosten: € 5,00 voor kinderen en € 2,50 voor 
volwassenen.  
 
 



 
Zaterdag 24 oktober 2020 19.00 – 19.30 – 20.00 voor gezinnen en 21.00 voor 
volwassenen  
Nacht van de Nacht 
Start: Grote Parkeerplaats Geitenboerderij (Nieuwe Meerlaan 3) 
Het Amsterdamse Bos is 's avonds donker en heel stil, of toch niet? 
Ga mee en wandel met de boswachter door het donkere bos. Zet al je zintuigen op 
scherp. 
Kosten: € 5,- p.p., graag gepast en contant. 
N.B. Start: Grote parkeerplaats Geitenboerderij aan de Nieuwe Meerlaan 3, 
Amstelveen.  
 
Zondag 25 oktober 2020 13.30 tot 14.30 en van 15.00-16.00 
Buitenkans! 
Omschrijving 
Start: De Grote Parkeerplaats Geitenboerderij (Nieuwe Meerlaan 3)  
13.30 - 14.30 uur: Struinen met ouder en kind 
Zin om samen met je kind in het Bos op onderzoek uit te gaan? Jullie ontdekken wat 
de natuur voor jou en je kind te bieden heeft, om samen verder te groeien. Kosten € 
15,- per ouder/kind (5-10 jaar), vooraf te betalen in De Boswinkel. Minimaal 6 koppels, 
maximaal 8. 
15.00 - 16.00 uur: Struinen met ontwikkelingsgelijken 
In het Bos kun je heerlijk jezelf zijn. Tijdens het struinen maak je gebruik van al je 
zintuigen. Elke keer staat een ander thema centraal, waaraan een verhaal en 
opdrachten zijn gekoppeld.  
O.l.v. ECHA-specialist Katja van Dalen van "NatuurlijkBegaafd" 
Kosten € 10,- per kind (5-10 jaar), vooraf te betalen in De Boswinkel. Minimaal 6 
deelnemers, maximaal 8. 
 
Zondag 25 oktober 2020 10.00 
Stiltewandeling 
Start: De Grote Parkeerplaats Geitenboerderij (Nieuwe Meerlaan 3) 
25 oktober is het Dag van de Stilte. Een wandeling van vijf kwartier in stilte. We lopen 
naar en over Vogeleiland, verborgen parel van het Bos. De start is bij de Grote 
Parkeerplaats van de Geitenboerderij, Nieuwe Meerlaan 3, Amstelveen. Na de 
wandeling is er gelegenheid om ervaringen te delen, of stil te blijven met een kopje 
thee of koffie. De wandeling is geschikt voor wandelaars ouder dan 18 jaar. O.l.v. 
boswinkelmedewerkster Caroline.  
Kosten: € 5,00 p.p., graag gepast en contant.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Woensdag 28 oktober 2020 14.00 uur  
Fietstocht geschiedenis Amsterdamse Bos 
Start: De Grote Parkeerplaats Geitenboerderij (Nieuwe Meerlaan 3)  
Het Amsterdamse Bos heeft een rijke geschiedenis met veel lagen en verhalen. Bij het 
ontwerp is inspiratie gehaald uit alle windstreken. Het duidelijks zie je dit bij de houten 
bruggen van Piet Kramer. Er zijn met o.a. de aanleg van het Bloesempark Oosterse 
invloeden toegevoegd. Ervaar invloeden uit oost en west in het Bos. O.l.v. boskenners 
Jan Heeren en Wouter van der Wulp. Voor deelnemers vanaf 18 jaar. Kosten: € 5,00 
p.p., vooraf te betalen in De Boswinkel.  
 
Voor alle activiteiten geldt: opgeven via 020-2517840 of via 
deboswinkel@amsterdam.nl o.v.v. uw telefoonnummer 
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