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Beleef het in Oost

een kerstmarkt en cadeautjesroute

alles voor de feestdagen
Verheug jij je ook zo op sinterklaas en kerst? gezellig met je 
dierbaren rond de tafel of bij de haard? Het is een fijne tijd, maar 
ook erg druk. er moet van alles geregeld worden.  
gelukkig hoef je het dit jaar niet ver te zoeken: Oost heeft een 
overweldigend aanbod en wij hebben een fijne cadeautjesroute 
voor je uitgestippeld. 
bovendien is Oostpoort van 15 december t/m 18 december van 
plein tot plein omgetoverd in een oase van lichtjes en warmte, 
met kramen vol lekkernijen en een podium met liveacts. er is dan 
een kerstmarkt voor iedereen. Je leest er alles over in deze krant. 
Fijne feestdagen!

Oostpoort

Kerstmarkt
15-18 
december
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Sinterklaas disco show
Zaterdag 3 december

 

50% korting 
parkeren in 
Oostpoort
Bij deze actie zijn veel onderne-
mers aangesloten. Als je bij hen 
winkelt, ontvang je 50% korting 
op parkeren in de parkeergarage 
in Oostpoort.  
Ga naar beleefoostpoort.nl voor 
de deelnemende winkels. 

580 parkeerplaatsen pal onder 
de winkels
De inrit van parkeergarage Oost-
poort ligt aan de Polderweg. 
Het is een goed verlichte, ruime 
parkeergarage met plaats voor 
580 auto’s direct onder het win-
kelgebied. De garage is elke dag 
van de week geopend. Via één 
van de twee trappenhuizen bent 
u altijd dichtbij uw bestemming, 
u hoeft nooit ver te lopen. 

2  RoomboteR SpeculaaS/ 
banketStaven vooR€€7,95.

op alle hondenvoeR

tijdelijk een SpoRtieve  

koRting van 20% op onze faiRtRade 

SpoRtkleding. op = op.

StaRt vandaag met je goede 
vooRnemenS! SpoRt decembeR 

gRatiS @SpoRtSWoRld.

gRatiS fleS Wijn bij  
30 euRo boodSchappen op  

veRtoon van deze bon. 

bij beSteding van €15  
aan koffie/thee een zakje  

handgemaakte bonbonS gRatiS!

black fRiday!

Wax amaRyliSS bol van €12,95 
vooR €9,95

gRatiS goRdijnRailS bij  
aankoop van goRdijnen.

op de huidige vooRRaad  
van foSSil hoRlogeS.

op een pRoduct van onS
eigen SpoRtmeRk.

topaanbieding: RainpRotectoR 
van €6,95 vooR €4,95

geldig t/m 5 decemer 2016

geldig t/m 31 december 2016

zolang de voorraad strekt geldig t/m 11 december 2016

geldig t/m 31 december 2016

geldig van 5 dec t/m 19 dec 2016geldig van van vrijdag 25 november t/m 
maandag 28 november  

geldig van 24-11 t/m 8-12

geldig t/m 31 december 2016

geldig t/m 5 december 2016

geldig t/m 31 december 2016geldig t/m 31 december 2016

geldig t/m 31 december 2016

bakkeriJ balVert

Pets Place waldenlaan

aPOtHeek OOstPOOrt Het Faire OOsten

Q-Park OOstPOOrt

sPOrts wOrld

biOliciOus

simOn léVeltJack & JOnes bestseller

blOem! OOstPOOrt

scHeltinga wOnen

sialia Juwelier

VitaminstOre

Quick sHOe serVice

20% 
kOrting

15% 
kOrting

20% 
kOrting

50% kOrting

gratis! gratis!

gratis!

gratis!20% 
kOrting

30% 
kOrting

30% 
kOrting

10% 
kOrting

35% 
kOrting

bij inSchRijving 
kRijgt u een 
bloeddRuk-
meteR t.W.v. 
€39,95 kado 

 kOOP biJ deelnemende winkels en OntVang  
50% kOrting OP Parkeren. 

kijk op parkeren-oostpoort.amsterdam
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Van vrijdag 25 november tot en met donderdag 1 december  
kunnen kinderen hun (oude) schoen zetten in Oostpoort.  

Bij aankoop van één of meerdere producten uit de deelnemende 
winkels krijgen ouders een kaartje dat aan de schoen wordt  
bevestigd. Op zaterdag 3 december, voor aanvang van de  

Grote Sinterklaas Discoshow, mogen de kinderen samen met  
hun ouders hun gevulde schoentje weer in de winkels komen  

ophalen. 

Tip!
Neem een oude 

schoen mee

Op zaterdag 3 december 
staat Oostpoort in het teken 
van sinterklaas. Sint-dj draait 
vanaf het podium de leukste 
sinterklaashits, tot hij ineens 
gebeld wordt door Sinter-
klaas zelf. Danspiet blijkt van 
het dak gevallen en  
Sinterklaas weet niet of hij 
dit jaar nog wel naar de 
Grote Sinterklaas Discoshow 
kan komen. Want zonder 
danspiet is hij toch nergens? 
Met de Sint-dj zoekt hij naar 
een oplossing, onder meer 
via de Sintquiz. Kom je ook 
naar Oostpoort op 3 decem-
ber? Het feest is van  
13.30–15.30 uur op het 
Oranje-Vrijstaatplein.
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de markt wordt op 15 december vanaf 
19.00 uur spectaculair geopend met 
de Kerst lichtshow. “dat belooft heel 
mooi te worden.” en zo is er elke dag 

een ander hoogtepunt. rond de kramen 
met eten van veel lokale ondernemers 
uit alle windstreken en spulletjes voor 
in en onder de boom, staan pagode-

tenten waarin je je kunt opwarmen aan 
een gezellig vuur, iets kunt drinken en 
mede-amsterdammers en toeristen kunt 
ontmoeten.

van het oranje-vrijstaatplein tot aan 
het land van cocagneplein, op de 
markt vind je van alles voor kerst, met 
veel eten en drinken, maar ook met 

activiteiten voor kinderen zoals een 
zweefmolen. op het podium staan elke 
dag artiesten uit de buurt, met muziek 
en theater. 

er heerst een echte kerstsfeer, met 
lichtjes en bomen, maar niet precies 
zoals je dat op de traditionele markten 
ziet. Hier is het net even anders, zoals 
oost is, mooi divers en heel veelzijdig. 

de kerstmarkt in oostpoort is er voor 
de hele buurt.

organisator jeffrey spangenberg: “We 
willen een mooie kerstmarkt organi-
seren, met lekker eten en een leuke 
programmering, waarbij we voortbor-
duren op de zo succesvolle Foodnight 
in oost. de markt is een plek om 
gezellig te shoppen, drinken, eten en 

het lekkerste, leukste en mooiste van oost

Oost krijgt een kerstmarkt, een hele fijne. Van donderdag 15 tot en met zondag 18 december is winkelcentrum 

Oostpoort van plein tot plein omgetoverd tot een oase van lichtjes en warmte, met kramen vol lekkernijen en een 

podium met liveacts. Het is een kerstmarkt voor iedereen.

Grote kerstmarkt 
in oostpoort

ontmoeten. Het gaat om samenzijn, 
zoals je dat rond kerst met je dierbaren 
doet. bovendien: oostpoort is een bij-

zondere plek met fijne winkels en een 
goede sfeer. dit nieuwe centrum van 
oost mag gezien worden.”

Kerstmarkt, donderdag 15 t/m zondag 18 december, 12.00–21.00 uur 

(op donderdag begint de markt om 14.00 uur). De kerstmarkt is vrij 

toegankelijk. “Je vindt er het lekkerste, leukste en mooiste dat Oost te 

bieden heeft.”

Oostpoort

15-18 
december
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All tHe lucK iN tHe WOrlD
linnaeusstraat 20hs

voordat all the luck in the World hier kwam, zat in het 
pand een wat krap behuisde vestiging van bcc. de 
elektronicashop verhuisde twee jaar terug naar een 
balzaal met roltrap in oostpoort, en na een grondige 
verbouwing op de linnaeusstraat vind je er nu in 
plaats van ijskasten en koptelefoons gezellige hebbe-
dingen voor je huis, maar ook lampen en opgeknapte 
tweedehands meubels. all the luck in the world heeft 
sinds kort ook een eigen sieradenlijn. voorin serveren 
ze koffie en allerhande zelfgemaakte zoetigheid.

HANDMADe HeAVeN
Middenweg 31

Handmade Heaven zit al heel lang in oost, maar voor-
al liefhebbers van handwerken waren van hun bestaan 
op de hoogte. nu is de handwerkwinkel verplaatst 
naar de middenweg – een betere plek voor een shop 
met zoveel onverwacht leuke spullen, ook als je geen 
doorgewinterde breier bent. Zo heeft Handmade 
Heaven bijvoorbeeld de geweldigste kleurboeken 
voor volwassenen in het assortiment (onder andere 

hier toch net leuker is dan een flesje uit het super-
marktschap trekken. 
 

DuNyA
eerste van Swindenstraat 66

op de hoek van de dapperstraat en de van swinden-
straat zit dunya. deze winkel van sinkel annex fiet-
senmaker is een explosie van handige keukenspullen, 
marokkaanse kitsch (blikkerende kroonluchters met 
ledverlichting, tapijtjes met ingeweven glitters) en ser-
viesgoed. je moet een beetje mazzel hebben, want 
het is geregeld uitverkocht, maar bij dunya hebben 
ze het geweldigste marokkaanse aardewerk: schalen 
en borden in alle mogelijke kleuren en maten staan 
opgestapeld in het midden van de winkel – de in het 
arabisch geschreven kranten zitten er nog tussen om 
beschadiging te voorkomen. Zelfs een doodeenvou-
dige groene salade ziet er feestelijk uit in dit handbe-
schilderde, bonte servies. 

tHull’S picKleS & StOcK
pretoriusstraat 69

Hier moet je eigenlijk niet naar binnen lopen met 

zelf in te kleuren japanse prenten). daarnaast worden 
ook geregeld handwerkworkshops georganiseerd. 

Het FAire OOSteN
Waldenlaan 208

in het grote pand op de hoek tegenover het stads-
deelkantoor zit het Faire oosten, een winkel met 
kleding, cadeaus, servies en een kleine collectie kook-
boeken. Het is een beetje de max Havelaar onder de 
cadeauwinkels. Het aanbod van de producten, van 
katoen tot chocoladereep, is hier zo fair mogelijk voor 
mens en milieu. dat betekent dat veel spullen dicht 
bij huis geproduceerd zijn, zoals bijvoorbeeld spools, 
de duurzame designlampen van ontwerper bastiaan 
Tolhuijs. daarnaast functioneert het Faire oosten ook 
als galerie voor lokale kunstenaars en zijn er boven de 
winkel twee workshopruimtes. binnenkort opent er 
een tweede vestiging in de javastraat. 

JAVA BOOKSHOp
Javastraat 145

de komst van de java bookshop was destijds een 
van de eerste tekenen dat er in de javastraat iets 

honger, want dan zou het wel eens een dure aange-
legenheid kunnen worden. bij Thull’s zijn ze gespeci-
aliseerd in het inmaken, fermenteren en conserveren 
van groente. Zo kan je hier bijvoorbeeld zelfge-
maakte kimchi kopen – gefermenteerde, pittige 
Koreaanse kool. of wat dacht je van zelfgemaakte 
augurken, zuurkool en ingemaakte citroen? daar-
naast is er ook een klein assortiment niet zelfge-
maakte delicatessen, onder andere allerlei italiaanse 
koekjes. er staan er ook een paar tafeltjes waaraan 
je kunt lunchen – uiteraard met broodjes opgesierd 
met Thull’s tafelzuur.

&KleVeriNG 
Middenweg 38

al jarenlang is &Klevering een van de lievelingen in 
het winkelaanbod in oud-Zuid en in de Haarlemmer-
straat. sinds een paar jaar zit er ook een vestiging 
op de middenweg. van tassen tot glazen, kaarsen 
en kettingen, frutsels met hertjes en eekhoorns. met 
ieder budget kan je bij &Klevering terecht voor ca-
deaus (niet in de laatste plaats voor jezelf), maar ook 
voor meer serieuze huisraad is dit adres een aanra-

ging veranderen. lang voordat de hippe koffietenten, 
cafés en restaurants aan het begin van de straat de 
ene na de andere groentewinkel annexeerden, was 
de java bookshop er al aan het javaplein. dapper, 
zeker omdat de boekwinkel geen onderdeel is van 
een grote keten, maar zelfstandig opereert. naast een 
ruime collectie wereldliteratuur heeft de bookshop 
een fijne collectie kookboeken en een aanzienlijke 
hoeveelheid kinderboeken. Zoals het hoort in een 
echte boekwinkel is er ook een klein zitje om lekker te 
kunnen bladeren. 

GrApeDiStrict
linnaeusstraat 106

soms weet je het gewoon even niet. dan biedt een 
goeie fles wijn uitkomst. bij grapedistrict, tegenover 
de Hema aan de linnaeusstraat, nemen ze de tijd 
om je te adviseren. daarnaast is er ook een feeste-
lijke plank bubbels – van echte champagne tot een 
extravagante roze cava in een gezellige fles voor een 
iets zachter prijsje. 
ook fijn: ze hebben er een goed geheugen voor 
buurtbewoners, waardoor het kopen van een wijn 
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der. Zo hebben ze ook hier in oost een gaaf aanbod 
van glazen, vazen, en borden voor een feestelijk 
gedekte tafel. 

iteMz
Wibautstraat 45

de Wibautstraat was vroeger een racebaan, en oké, 
dat is de Wibautstraat nog steeds. maar nu wel met 
leuke dingen tussen de kantoren en auto’s. een van 
die adressen is itemz. de naam is treffend gekozen. 
je kunt hier namelijk voor van alles terecht: van 
tweedehands landkaarten tot een pen in de vorm 
van een palmboom. Wat nog meer? glazen, kleding, 
tassen, lampen. en zoals &Klevering een herten- en 
eekhoorntic heeft, heeft itemz iets met flamingo’s: 
flamingolampjes en -tuinstekers, een kussen met 
flamingo’s en zelfs een wc-borstel die je bij de snavel 
moet vasthouden. 

een gaaf aanbod van  cadeautjes  
voor de feestdagen

Van Marokkaans aardewerk tot wijn, lekkers en hebbedingen

1

3 6

7

8

9

4

5
2

waar kun je in Oost terecht voor sinterklaascadeautjes,  

mooie spullen of lekkernijen voor kerst?  

De Brug stippelde een mooie route voor je uit  

langs de leukste winkels bij jou in de buurt. 

Van de wijkredactie
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3 december
SiNterKlAAS iN OOStpOOrt     

sint-dj draait vanaf het podium sin-

terklaashits, en dan wordt hij gebeld 

door sinterklaas zelf. danspiet blijkt 

van het dak gevallen. Jeetje, wat 

nu? met onder meer de sintquiz en 

veel meer leuks. 13.30–15.30 uur, 

www.beleefoostpoort.nl.

15-18 december
KerStMArKt iN OOStpOOrt

kerstmarkt in Oostpoort, dagelijks van  

12.00-21.00 uur geopend. met op donderdag 

15 december de grote opening: kerst licht-

show vanaf 19:00 uur. Van het Oranje-Vrij-

staatplein tot aan het land van cocagneplein 

kramen voor lekkers en mooi, vuur, lichtjes, 

bomen en gezelligheid, ook voor de kinderen. 

elke dag liveoptredens op het podium.  

Programma op beleefoostpoort.nl.

n O V e m b e r

Agenda
Uit in Oost

d e c e m b e r

colofon
Beleef het in Oost • winter 4
jaargang 1, editie 4, 
24 november 2016, oplage 70.000

volgende editie van Beleef het in Oost 
verschijnt in april 2017.

Deze krant kwam tot stand door een 
samenwerking tussen CBRE, de winke-
liersvereniging, eigenaar winkelgebied 
Oostpoort en A’dam en Media. 

u i t g e l i c H t

25 november
Spraakwater. Netwerkborrel voor de  

creatieve sector, elke laatste vrijdag van de 

maand, altijd een ander onderwerp en drie 

sprekers. inclusief rondje de zaak en dj.  

Q-Factory, 17.00-22.00 uur, Atlantisplein,

q-factory-amsterdam.nl.

26 november
rommelmarkt met live muziek. eltheto, 

12.00-15.00 uur, Javastraat 118, facebook.

com/elthetorommelmarkt. 

26 november
Sinterklaas bezoekt Middenweg en 

linnaeusstraat. Om 11.00 uur rijdt 

hij de brug over de ringdijk op. Hij 

zou het leuk vinden als kinderen hem als een 

pietje verwelkomen. zij kunnen hem dan 

omlijst door veel zingen en muziek van de 

pietenband door de straten begeleiden.

28 november
caroline’s comedy Night. ze helpen je de 

maandag door! Vermakelijke cabaret met 

zes sexy comedians. Mét loterij. en pizza’s 

en smakelijke biertjes. Michel-inn, Steve  

Bikoplein 12, 19.00 uur, michel-inn.nl.

25 november - 1 december 

Schoen zetten. Bij aankoop van één of meer-

dere producten uit deelnemende winkels 

krijgen ouders een kaartje dat aan de schoen 

wordt bevestigd. Op zaterdag 3 december  

mogen de gevulde schoenen weer worden 

opgehaald.

3 december
Dansavond, voor buurtbewoners  

en niet meer zó jonge mensen  

(boven 55 + krijg je korting!).  

Met een bruisende band  

Howitiz en een swingende dj!  

Badhuistheater, Boerhaaveplein, 

badhuistheater.nl. 

4 december
Jammen in de Meevaart. podium voor muzikan-

ten van Amsterdam-Oost, dansen is vaste prik. 

Kom meespelen met de basisband, mail even 

naar renetm1@gmail.com. Meevaart, 19.30 uur, 

Balistraat 48A.

7 en 11 december
expeditie Jeugdland: op avontuur in de na-

tuur! (6-14 jr.) Met zoektochten, avontuurlijke 

buitenspellen en maakopdrachten. Onderzoek 

welke beestjes er leven, klim over een touw-

brug en maak een vossenfluitje. 13.00-15:30 

uur, verzamelen op eetbaar eiland, maakland.nl 

(elke wo. en zo.)

15 december
Spectaculaire Kerst lichtshow. Je kijkt je ogen 

uit. er is ook vuur en gezellig iets te eten en te 

drinken. Vanaf 19.00 uur, beleefoostpoort.nl.


