Gidswandelingen bij Guided tours at
Galerie Moon, Grote Bickersstraat 71, Amsterdam-C.

www.galeriemoon.nl

Vanuit de galerie starten er 2 gidswandelingen
over de Westelijke Eilanden, duur van elke
wandeling is 1½ uur.
Prijs per wandeling:
+
€ 12.50 p.p. / € 10 voor 65 , inclusief een kopje
koffie of thee. Op afspraak kan de wandeling
voor een groter gezelschap van familie,
vrienden, collega’s e.d. op een andere
gewenste datum en tijd.

The gallery organises 2 guided tours over the
Western Islands. Every tour lasts 1½ hour.
Price per tour € 12.50 p.p. / € 10 for 65+,
included is a coffee or tea. On demand a guided
tour is possible for a private group of family,
friends, colleagues etc. on another desired day
or time.

1. Historische gidswandeling

1. Historic guided tour

Over Bickers-, Prinsen- en Realeneiland

On Bickers-, Prinsen- and Realeneiland

In 1614-1615 werden de Westelijke Eilanden
aangelegd, hier kwamen de werven en pakhuizen
van de machtige West Indische Compagnie
(WIC). 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 jaren ’80?

In 1614-1615 these Western Islands were
created, here came the shipyards and
warehouses of the mighty West Indian
Company. What was the meaning of the name
Gallows street? Where lived the famous
photographer Jacob Olie and painter Breitner?
What happened here in the turbulent '80’s?

Start elke zondag 15 u vanuit Moon

English tour starts every Sunday 13 h at Moon

2. Gidswandeling van oud naar nieuw

2. Guided tour from old to new

Deze wandeling gaat speciaal van het oude
Bickerseiland naar het nieuwe Westerdok. Met
o.a. Houthaven, Silodam, Stenen Hoofd en het
zeer moderne IJdock.

This tour goes from the old Bickers Island to the
new Westerdok. With special locations as Wood
Harbour, Silodam, Stenen Hoofd en the very
modern IJdock.

Start elke zaterdag 15 u vanuit Moon

Start each Saturday 15 h at Moon

i.s.m. Restaurant Bickers a/d Werf kan de
wandeling ook in combinatie met een High Tea.
a € 27 p.p. www.bickersaandewerf.nl

The guided tour can be combined with a High
Tea in restaurant “Bickers a/d Werf”
for € 27 p.p. www.bickersaandewerf.nl

