Activiteiten september
Zo 6 september 19.30 uur
Schemerwandeling met de boswachter
Start: De Boswinkel
Ga met de boswachter mee tijdens de schemering. De vogels zoeken een
roestplek en andere dieren worden stil, terwijl nachtdieren langzaamaan actief
worden. Kosten € 5,00 p.p., gepast en contant te betalen. De wandeling is
geschikt voor iedereen ouder dan 12 jaar.

Zo 13 september 13.00 uur tot 15.30 uur
Kleine Beestjeslab
Start: De Boswinkel
Wie kruipt het snelst? De huisjesslak of de naaktslak? Vraag het de slak zelf
maar! Je kunt van alles over diertjes te weten komen door het zelf te
onderzoeken. O.l.v. Natuur is een Feest. Voor kinderen van 4 tot 9 jaar en hun
ouders/begeleiders. Kosten: € 5,00 voor kinderen en € 2,50 voor volwassenen.
N.B. Dit is een open inloop activiteit. Start tussen 13.00 uur en 14.30 uur.
Eindtijd: 15.30 uur. Wel reserveren. O.l.v. Natuur is een Feest.
Kosten €5,- voor kinderen en €2,50 voor volwassenen.

Zo 20 september 13.30 – 14.30 uur of 15.00 – 16.00 uur
Buitenkans!
Start: Grote Parkeerplaats Geitenboerderij
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. Kosten € 10,- per kind (5-10 jaar), vooraf te betalen
in De Boswinkel. Minimaal 6 deelnemerss, maximaal 8.
O.l.v. ECHA-specialist Katja van Dalen van "NatuurlijkBegaafd".
Zo 20 september 14.00 uur
Bessen en zadentocht met de boswachter
Start: De Boswinkel
Het is hamstertijd voor de dieren in het Bos. Wat verzamelen de dieren en wat
kunnen ze allemaal vinden in het Bos? Hoe zien de lijsterbes en vlierbes er uit?
En wat is er zo bijzonder aan de kardinaalsmuts? En wie heeft er aan de
dennenappel geknaagd? Deze tocht is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar.
Kosten: € 5,00 p.p.

Zo 27 september 13.00 uur tot 15.30 uur
Huttenbouw
Start: De Boswinkel
Wil jij ook wel in je eigen hut wonen? Bouw je eigen heksen- of piratenhut! Wie
maakt de mooiste hut? 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.
N.B. Dit is een open inloop activiteit. Start tussen 13.00 uur en 14.30 uur.
Eindtijd: 15.30 uur. Wel reserveren. O.l.v. Natuur is een Feest.
Kosten €5,- voor kinderen en €2,50 voor volwassenen.

Voor alle activiteiten geldt: opgeven via 020-2517840 of
deboswinkel@amsterdam.nl, o.v.v. telefoonnummer
Kijk op de boskalender voor alle activiteiten en evenementen:
www.amsterdamsebos.nl/boskalender/

