3 Eilanden gidswandelingen
“Bickers-, Prinsen-, Realeneiland, Westerdok en IJDock”
vanuit Galerie Moon op het Bickerseiland
Bickersgracht 54h, 1013 LG Amsterdam-C.
OPEN: vrijdag t/m zondag 13-18 u , 06-22210481 (Monica) of 06-40025386 (Willem)

1. Historische gidswandeling
De wandeling gaat over het Bickers-, Prinsen- en Realeneiland. De 3
Westelijke Eilanden werden in 1614-1615 aangelegd, hier kwamen de
werven en pakhuizen van de machtige West Indische Compagnie. Wat was
de betekenis van de naam Galgenstraat? Wie was Griet Manshande, waar
woonde de beroemde fotograaf Jacob Olie en de schilder Breitner. Wat
gebeurde er hier in de jaren '80? U beleeft de geschiedenis hier.
Elke zondag start deze wandeling om 15 uur vanuit Galerie Moon

2. Gidswandeling van oud naar nieuw
Deze wandeling gaat speciaal van het oude Bickerseiland naar het nieuwe
Westerdok. Met o.a. Houthaven, Silodam, Stenen Hoofd en het zeer
moderne lJDock met het nieuwe Paleis van Justitie.
Elke zaterdag start deze wandeling om 15 uur vanuit Galerie Moon

3. Gidswandeling n.a.v. het boek “Zondagsgeld”
Gebaseerd op het boek Zondagsgeld van Philip Snijder die zijn armoedige
jeugd hier in de jaren ’70 beschrijft. In deze wandeling komen we op de
plaatsen uit het boek en worden de bijpassende prachtige verhalen verteld.
Deze speciale wandeling is alleen op aanvraag
Algemeen
+
Prijs per gidswandeling: € 12.50 p.p. / € 10.00 voor 65 of studenten.
Inclusief na afloop van de wandeling een koffie of thee in de Galerie.
Aanmelden: galeriemoon@hotmail.com of bel 06 22210481
Alle 3 de gidswandelingen kunnen voor een groter gezelschap (vanaf 4 tot
ca.30 personen) van familie, vrienden, collega’s etc. op afspraak op een
eigen gewenste dag en tijd, zie ook www.galeriemoon.nl

Uniek boek “400 jaar Westelijke Eilanden”
N.a.v. onze jarenlange gidswandelingen over deze eilanden en de vele
verzamelde informatie hierover, hebben we een boek over de geschiedenis
van deze prachtige eilanden geschreven en in eigen beheer uitgebracht.
Een inkijkexemplaar ligt in de Galerie. In dit mooie boek van 300 pagina’s
leest u o.a. over de Gouden Eeuw, de stadsuitbreiding, de Bolwerken, de
Nieuwe Waal, het ontstaan van Bickerseiland, Prinseneiland en
Realeneiland en Westerdok. Alles met vele foto’s geïllustreerd.
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