
Eerste dinsdag van de maand, start 13.00u
Meeting Point
Start in De Boswinkel
Zonder gids, samen met andere wandelaars op 
pad. Afwisselende routes. Kosten € 1,50 p.p.

Elke zondag - 9.00u
Yoga en ontbijt Geitenboerderij 
Ridammerhoeve
Aansluitend op de yogales, genieten van een 
boerenontbijt.  
geitenboerderij.nl

December 
Zo 4 december
Winterspeurtocht
Trek warme kleding aan en doe de winter-
speurtocht in het Amsterdamse Bos.  
Welke dieren kom je tegen in de gure winter-
kou? In De Boswinkel af te halen tot 15.00u.  
De kosten zijn € 5,60 per rugzakje, één rugzak 
is geschikt voor vier personen.  
Borg € 10,- contant.

Za 10 & zo 11 december
Wandel mee met de winterserie van de 
Aalsmeerse Wandelsport Vereniging.
awv-aalsmeer.nl

Zo 11 december  
12.00u – 13.30u – 15.00u
De Sneeuwkoninging (2-7 jaar)
De Sneeuwkoningin helpt de dieren in de 
winter, en laat je zien hoe mooi het Bos is.  
Ga je mee? 
O.l.v. Natuur is een Feest.  
Kosten €5,- voor kinderen en €2,50 voor 
volwassenen.
Informatie en aanmelden: 020 545 6100.

Zo 18 december  
12.00u – 13.30u – 15.00u
De eekhoorn zoekt z’n wintervoorraad     
(4 - 8 jaar)
Bart Beer heeft de wintervoorraad van de 
eekhoorn verstopt. Help je mee zoeken?   
Als dank mag je een paar nootjes kraken! 
O.l.v. Natuur is een Feest.  
Kosten €5,- voor kinderen en €2,50 voor 
volwassenen.
Informatie en aanmelden: 020 545 6100.

Vr 23 december
Lichtjestocht
17.30u - 18.00u  - 18.30u
19.00u -  19.30u - 20.00u
Start De Boswinkel
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 boswach-
ters tegen die wat vertellen of laten zien. 
Warm op met glühwein of chocolademelk.
Duur: ongeveer 45 minuten.  
Kosten: € 4,60 p.p. Max. 20 deelnemers per 
ronde.  
Aanmelden bij De Boswinkel: 020 545 6100.

Zo 25 december
De Boswinkel is gesloten

Ma 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 activitei-
ten, een hapje en een drankje.

Maak een taart voor vogels  
12.00u tot 16.00u
Maak van een boomschijf, vet en zaden een 
taart waar de vogels van zullen
smullen!  
Kosten € 4,60 p.p.  
Duur ongeveer 30 minuten.
Voor kinderen van 4 tot 14 jaar.  
Max. 60 deelnemers.

Uitbuikwandeling  
13.00u & 15.00u
Start De Boswinkel
Kom uitbuiken en haal frisse neus tijdens een 
wandeling met de boswachter. 
Kosten € 4,60 p.p. 
Informatie en aanmelden bij De Boswinkel: 
020 545 6100.

Winterspeurtocht  
10.00u tot 15.00u
Start in De Boswinkel
Struin door het koude winterlandschap en 
zoek naar verschillende manieren van over-
winteren in het Bos. Duur 1,5 uur.  
Laatste startmoment 15.00u.  
De kosten zijn € 5,60 per rugzakje, geschikt 
voor vier personen. 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 kabouter- 
muts, loeppotje, kleurplaat en Boskabouter- 
opdrachten (in Nederlands of Engels).  
De Boskabouteropdrachten kosten los € 1,50.

Wo 28 december  
13.00u & 15.00u
Uilenballen pluizen ( 8 – 14 jaar)
Start De Boswinkel
Pluis een uilenbal uit en onderzoek alle botjes 
en andere dingen die je vindt. 
Kosten € 4,60 p.p.  
Max. 15 kinderen van 8 tot 14 jaar.
O.l.v. boswachter Sam Juffermans.
Informatie en aanmelden in het 
Bezoekerscentrum: 020 545 6100.

Januari 
zo 1 januari
De Boswinkel is gesloten

Wo 4 januari  
13.00u
Huttenbouwen
Start De Boswinkel
Bouw een hut om jezelf te beschermen tegen 
het koude weer. 
Kosten €4,60 p.p. 
Informatie en aanmelden: 020 545 6100.

Za 7 & zo 8 januari
Wandel mee met de winterserie van de 
Aalsmeerse Wandelsport Vereniging.
awv-aalsmeer.nl

Zo 8 januari  
12.00u – 13.30u – 15.00u
Bushcraften (7 – 12 jaar)
Overleven in het bos. Maak een speer, een 
pijl en boog en een schuilhut. 
O.l.v. Natuur is een Feest.  
Kosten €5,- voor kinderen en €2,50 voor 
volwassenen.
Informatie en aanmelden: 020 545 6100.
 
Zo 15 januari 14.00u
Snertwandeling
Start De Boswinkel
Wandel met de boswachter door het koude 
Bos en geniet na afloop van een
kop warme snert.  
Kosten € 5,50 p.p. Informatie en aanmelden 
in De Boswinkel: 020 545 6100.

Zo 22 januari  
12.00u – 13.30u – 15.00u
Bomen (6 – 12 jaar)
Bomen zijn de oudste wezens op aarde.  
Ze kunnen met elkaar communiceren.  
Meer verbazingwekkende dingen over 
bomen leren? Ga met ons mee! 
O.l.v. Natuur is een Feest.  
Kosten €5,- voor kinderen en €2,50 voor 
volwassenen.
Informatie en aanmelden: 020 545 6100.

Zo 29 januari  
14.00u
Koukleumwandeling
Start De Boswinkel
Trotseer de barre kou en wandel met de bos-
wachter door het winterse Bos.  
Na afloop staat er koffie of thee voor je klaar. 
Kosten € 5,50 p.p. Informatie en aanmelden
in De Boswinkel: 020 545 6100.

Februari 
Za 4 & zo 5 februari
Wandel mee met de winterserie van de 
Aalsmeerse Wandelsport Vereniging.
awv-aalsmeer.nl

Zo 5 februari  
12.00u – 13.30u – 15.00u
Berenjacht (2 – 7  jaar)
De beer is los! Doe met Karen allemaal  
spelletjes over de bosdieren. 
O.l.v. Natuur is een Feest. Kosten €5,- voor 
kinderen en €2,50 voor volwassenen.
Informatie en aanmelden: 020 545 6100.

Zo 12 februari  
14.00u
Februariwandeling
Start De Boswinkel
Hartje winter is het prachtig in het Bos.  
Als je weet waar je moet kijken. Ga met de 
boswachter op pad en laat je verrassen door 
het winterse Bos. Na afloop staat er koffie of 
thee voor je klaar.  
Kosten € 5,50 p.p.  
Informatie en aanmelden in De Boswinkel: 
020 545 6100.

Zo 19 februari  
12.00u – 13.30u – 15.00u
Sneeuwwitje (2  – 7 jaar)
Ga met sneeuwwitje op bezoek bij de zeven 
dwergen. Zij kennen alle dieren van het Bos. 
O.l.v. Natuur is een Feest.  
Kosten €5,- voor kinderen en €2,50 voor 
volwassenen.
Informatie en aanmelden: 020 545 6100.

Di 22 februari 
12.00u – 13.30u – 15.00u
Wakker worden (4 – 9 jaar)
Wakker worden. Het voorjaar staat voor de 
deur. Het konijn struikelt over lege blikjes. 
Hang het afval aan een grote rammelstok.  
En help het Bos schoonmaken. 
O.l.v. Natuur is een Feest.  
Kosten €5,- voor kinderen en €2,50 voor 
volwassenen.
Informatie en aanmelden: 020 545 6100.

Wo 23 februari  
12.00u – 13.30u – 15.00u
Toverdokter (4 – 9 jaar)
De toverdokter is in het Bos. Kom met je 
zieke knuffeldier. Met medicijn van kruiden, 
heksensoep en een toverstok maak je de 
dieren weer beter. 
O.l.v. Natuur is een Feest.  
Kosten €5,- voor kinderen en €2,50 voor 
volwassenen.
Informatie en aanmelden: 020 545 6100.

Zo 26 februari  
14.00u
Koeienwandeling
Start parkeerplaats Bosrandweg
Ga op pad met de boswachter en bewonder 
de mooie Schotse Hooglanders.
Kosten € 4,60 p.p.  
Informatie en aanmelden in De Boswinkel: 
020 545 6100.

winter 2016/2017

Voor actuele informatie: www.amsterdamsebos.nl

activiteiten & evenementen



Adresgegevens
De Boswinkel Amsterdamse Bos
Openingstijden: di t/m zo van 10.00 - 17.00
Bosbaanweg 5, Amstelveen
020 545 6100
deboswinkel@amsterdam.nl

Colofon
Foto poel winter 2010 Jeroen Hogenboom
Foto schotse hooglanders & kerkuil Marijke Mooy
Uitgave Amsterdamse Bos, november 2016

Kijk ook op www.amsterdamsebos.nl voor actuele informatie
Volg ons op www.facebook.com/amsterdamsebos

Winterkalender
Amsterdamse Bos
2016/2017

december 2016 en januari, februari 2017

attracties exposities
De Boswinkel
In De Boswinkel staan we 
met plezier klaar voor alle 
vragen over het Bos.  
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
Een speurtocht buiten 
voor het hele gezin. In De 
Boswinkel af te halen tot 
15.00u. De kosten zijn € 5,60 
per rugzakje, één rugzak is 
geschikt voor vier personen. 
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
(in Nederlands of Engels). 
De Boskabouteropdrachten 
kosten los € 1,50.

Wandelroutes
In het Bos kun je prachtige 
wandelingen maken. Er zijn  
8 wandelroutes te koop bij  
De Boswinkel.

Spa Sport Hotel ZUIVER
De luxe spa wellness beschikt 
over 8 sauna’s, diverse 

baden, sfeervolle relaxruim-
tes, een 40 meter lang zwem-
bad én een modern wellness 
hotel. Daarnaast zijn er heer-
lijke beauty behandelingen 
en massages. Een perfecte 
plek om bij te komen na een 
intensieve dag in het Bos.
zuiveramsterdam.nl

Boerderij Meerzicht
Na een prachtige wande-
ling in het Bos smaakt een 
pannenkoek bij Boerderij 
Meerzicht extra lekker. 
boerderijmeerzicht.nl

Geitenboerderij
Geitenboerderij 
Ridammerhoeve ligt midden 
in het Bos en bestaat o.a. 
uit een kinderboerderij, 
een kaasmakerij en een 
speeltuin. Alles gebeurt op 
biologisch-dynamische wijze. 
geitenboerderij.nl

Camping
De camping ligt aan de 
zuidrand van het Bos. Een 
prachtige plek in de natuur 
en toch dicht bij het centrum 
van Amsterdam.
campingamsterdamsebos.nl

Paviljoen Chez Favié
Aan De Duizendmeterweg 
ligt paviljoen Chez Favié. 
Het hele jaar open met ter-
ras, voor een hapje en een 
drankje. De meeste kiosken 
in het Bos worden beheerd 

door Paviljoen Chez Favié. 
Honden zijn welkom. 
chezfavie.nl

SUP & Meer (Stand up 
Paddling)
Huur een SUP-board of volg 
een SUP-les op het prach-
tige Nieuwe Meer en in het 
Amsterdamse Bos. Geniet 
van de rust en natuur op het 
water en rust na afloop uit op 
het terras van het clubhuis.
supenmeer.nl

Fietsverhuur 
Met de fiets kun je einde-
loos het Amsterdamse Bos 
verkennen. Bij de hoofdin-
gang van het Bos kun je het 
gehele jaar fietsen, elliptigo’s 
en tandems huren. 
amsterdamsebosfietsverhuur.nl

Grand Café de Bosbaan
Uitstekende plek voor bor-
rel, lunch of diner. Geniet 
bij Grand Café de Bosbaan 
van het fraaie uitzicht op 
de roeibaan en de groene 
omgeving van het Bos.
debosbaan.nl

De Veranda
Restaurant aan de rand van 
het Bos met uitzicht op het 
groen. Voor een kop koffie, 
borrel, diner, vergadering of 
een feest.  
deveranda.nl

Luisterpad ‘Laatste woord’
Laatste woord is een app voor 
iPhone en Android. Langzaam 
maar zeker onthult het verhaal 
de duistere kanten van vader, 
opa, kolonel Ebeling en zijn 
gezin.

Segway
Nieuw in het Bos: Verken 
het Bos met de elektrische 
Segway. Vertrek vanaf De 
Boswinkel of Camping 
Amsterdamse Bos. Vanaf 16 
jaar en minimaal 2 personen.
segwaytoursamsterdamsebos.nl

 

Camouflage Kunstenaars
8 december t/m 12 februari
Dieren zijn meesters als het 
gaat om camoufleren.  
Wil jij weten hoe zij dat doen? 
Bekijk dan de tentoonstelling 
in De Boswinkel.

Duistere Dierenrijk
14 februari t/m 9 juli
Welke dieren worden er  
wakker als wij slapen? Als jij 
wilt weten welke dat zijn, kom 
dan kijken bij tentoonstelling 
Duistere Dierenrijk.  
En heb je er dan nog geen 
genoeg van, ga dan vanaf 
april met de boswachter mee 
op avondexcursie en wie weet 
kom je dan een paar van onze 
duistere dieren tegen. 

Duistere Dierenrijk


