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Beleef het in Oost

zwieren langs zonnige terrassen
voor je ligt weer een nieuwe Beleef het in Oost, de lente-editie van 
2017. we nemen je graag mee langs het enorme aanbod en alle 
aanstaande activiteiten. wist je bijvoorbeeld dat er elke laatste zondag 
van de maand een leuke middag voor kinderen wordt georganiseerd? 
aanstaande zondag staat er een heuse formule 1-simulator op het 
oranje-vrijstaatplein. 
we stellen enkele hardwerkende ondernemers aan je voor. en 
omdat de temperatuur omhoog geschoten is, hebben we een mooie 
terrassenroute voor je uitgestippeld. zo kun je neerstrijken langs 
het water in oostpoort zelf, maar in de omgeving kun je op nog 
veel meer fijne plekjes buiten eten en drinken. “ik heb hier altijd een 
vakantiegevoel”, stelde een terrasbezoeker terecht. 
oostpoort is veel meer dan een winkelgebied alleen. om je te 
inspireren plaatsen we blogs, foto’s en tips op onze sociale media-
kanalen en website. op pagina 3 een selectie van wat er zoal gedaan is, 
met handige tips voor de komende maanden.

Veel leesplezier!
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25 juni Meet & greet 
Brandweerman sam

28 mei - 25 juni - 30 juli
Meer dan een winkelcentrum

elke laatste zondag van de maand – tot en met oktober – zijn er  

activiteiten speciaal voor kinderen in winkelcentrum oostpoort.  

terwijl je winkelt, de laatste boodschappen haalt of fijn op een  

terrasje zit, beleven ook de kinderen een leuke zondagmiddag.  

zo wordt een uitstapje naar oostpoort een leuke dagbesteding 

voor iedereen. hieronder zetten we het programma voor de  

volgende maanden op een rij. de activiteiten vinden plaats tussen 

12.30 en 16.30 uur. 

stap maar op de zomer-
trein! vanuit deze magis-
che stroomtrein beleef je 
oostpoort op een compleet 

andere manier. Je ziet dingen 
die je nog nooit gezien hebt. 
en je krijgt de kans om de 
machinist te ontmoeten. 

natuurlijk mag je ook op de 
foto met deze bijzondere 
trein. 

de dappere brandweerman sam beleeft elke keer opnieuw spannende avonturen  
met z’n vrienden. wil jij ook een brandje laten blussen? of wil je op de foto met je  
favoriete brandweerman? dat kan allemaal in oostpoort!

kijk op beleefoostpoort.nl voor de laatste informatie, tips en leuke extra’s. in de 
volgende special, die verschijnt in september, lees je meer over het programma van 
september en oktober 2017 vol met leuke kinderactiviteiten.

     beleefoostpoort ●     beleef_oostpoort

30 juli oostpoortzomertrein

Colofon
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de volgende editie van Beleef het in oost  
verschijnt op 20 september 2017

28 mei Formule 1-racen
ben jij ook een echt racemonster? Test dan een Formule 1-auto uit op het Oranje-vrijstaatplein. in de 
racesimulator kun je ervaren hoe een Formule 1-coureur rijdt. net als max verstappen! Weet je wat leuk 
is? je kunt ook een foto laten maken, bijvoorbeeld voor vaderdag.

elke laatste zondag van  
de maand: kinderactiviteiten laat je inspireren in Oostpoort
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lentetrends
recent heeft Oostpoort haar nieuwe blog  
gelanceerd. in ‘Haal de lente in huis’, terug te 
lezen via beleefoostpoort.nl, vind je inspiratie 
voor een nieuwe outfit en interieur. 

Haal de lente in huis met items waar je vrolijk 
van wordt. dé trend is botanisch: in verschillende 
ruimtes in huis – zelfs in de badkamer mag het – 
zet je een grote plant neer, zoals een bananen-
plant. Ook met woonaccessoires voorzien van 
botanische print geef je jouw interieur net dat 
beetje extra, zoals de kussens van Xenos. Ook 
in kleding is de trend terug te vinden, kijk maar 

oostpoort is meer dan een winkelcentrum. via de website, instagram, Facebook en speciale blogs tippen wij je graag over  

de laatste mode, interieurtrends, aantrekkelijke aanbiedingen, lekker eten, leuke uitjes en het laatste nieuws. Je kunt thuis al  

inspiratie opdoen, zodat je in het winkelcentrum makkelijk een weg vindt door het ruime aanbod. 

eens bij boho amsterdam. de geur van het voor-
jaar in huis halen? voor de typische voorjaar-
geuren kun je terecht bij rituals voor geurkaars-
en, en bij bloem voor een plukboeket.

een culinaire tour
de nieuwste blog is een culinaire tour door winkel-
gebied Oostpoort. Want er valt veel te ontdekken. 
bij bagels & beans kun je al vanaf acht uur ’s mor-
gens binnenvallen voor onder meer ristretto, een 
gezond sapje of bio-yoghurt. voor een weekspecial 
of een keuzemenu ga je naar brasserie Zoey’s, ook 
als het weer iets minder goed is kun je hier lekker 
zitten in de grote serre. voor koffie, lunch en diner 

is er bijvoorbeeld café leuten, waar wordt gewerkt 
met veel lokale producten. rond borreltijd strijk 
je neer bij blend, the best curry in town vind je bij 
Thai Food café en bij burgers ’n shakes worden 
burgers niet gemaakt, maar gebouwd! met veel 
liefde. 

de hele blog vind je terug op www.beleefoost-
poort.nl. en volg de ontwikkelingen, laatste 
nieuwtjes en aanbiedingen via de sociale media-
kanalen:

 
     beleefoostpoort ●     beleef_oostpoort

OOsTpOOrT

vlogger op komst
oostpoort krijgt een gezicht. net zoals Monica geuze of enzo knol films maken over  
hun leven, zie je straks door leuke videoblogs van de oostpoortvlogger – via een online 
wedstrijd geselecteerd – in één oogopslag wat het winkelcentrum allemaal te bieden heeft. 
de vlogs worden binnenkort via alle kanalen gestreamd.
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de terrassen langs het water van de ringvaart bij 
Oostpoort, zijn op een zonnige dag geheid druk-
bezocht. “je zit hier heerlijk aan het water”, vertelt 
bedieningsmedewerker aniek ramaekers (27) van 
Blend, “en we hebben tot het laatste moment van 
de dag zon.” Op de tap is er bier van brouwerij ’t 
ij en de wijnen variëren van €4 (huiswijn) tot €6,50 
per glas. nu het weer warmer wordt, serveert 
blend ook chai latte ice, ijskoffie of ijskoffie ver-
keerd. een andere specialiteit is de  
huisgemaakte icetea en limonade, in vrolijke 

schillende varianten bagels met pesto-zontomaat-
creamcheese, walnoot-honing, bieslook of neutraal, 
maar ook The dutch Weed burger (zeewierburger) 
is bij bagels and beans verkrijgbaar. natuurlijk zijn 
er ook versgeperste sapjes, zoals wortelsap of 
het ‘alles’ sapje met banaan, aardbei, mango en 
framboos. veel van wat bagels and beans serveert 
is biologisch en fair trade. 

zoey’s Food & drinks heeft twee zonnige terras-
sen: één aan de middenweg en één aan het land 
van cocagneplein. Zoey’s is van alle markten thuis: 
je kunt er terecht voor koffie (voor wie zichzelf wil 
verwennen mét glaasje advocaat), lunch, diner en 
borrelhapjes. “Ons terras is er voor iedereen”, 
vertelt bedrijfsleider jennifer milop (32). “voor 
jong, oud, moeder, opa en oma. We hebben voor 
elk wat wils.” bij de lunch geniet milop zelf het 
meest van het vegetarische broodje, dat is belegd 
met hummus, paprika, champignons en avocado. 
“Zelfs iemand die wel graag vlees eet, zal bij dit 
broodje niks missen.”

kleurtjes en in een lekker groot glas. ramaekers: 
“je hebt hier altijd een vakantiegevoel.” Ook het 
terras van de buren ’t oostpoortje (pancakes & 
more) zit op zonnige dagen gezellig vol, net als dat 
van café leuten, waar elke zondag tussen 15.00 en 
18.00 uur live jazzmuziek wordt gespeeld.

een terras verder serveert Japans restaurant Yatta 
op witte, rieten loungestoelen à la carte gerechten, 
met zorg en liefde gemaakt door eigenaar calvin 
cheung (36) en zijn vrouw. van sushi tot teppanyaki 
(hapjes van de bakplaat). “de japanse keuken heeft 
veel meer te bieden dan alleen sushi”, benadrukt 

iets dieper Watergraafsmeer in, aan het Frans 
aandoende plein met de fontein in het midden, zit 
bar restaurant 1900 (Hogeweg 48). Wie daar op 
het terras zit, waant zich soms even in parijs. de 
tent trekt vooral buurtbewoners, vertelt medewerk-
er Thomas peper (29). aangezien sommigen er 
wekelijks eten, wisselt de menukaart elke twee 
maanden. de sfeer is ongedwongen en toeganke-
lijk, iedereen kan hier terecht voor een drankje, een 
hamburger, een lekkere pasta, een goede steak of 
een stukje vis.

nieuwste aanwinst 
een andere verborgen parel in de buurt van Oost-
poort, op nummer 12 aan het gezellige steve biko-
plein in de Transvaalbuurt, zit bar-restaurant Michel-
inn, dat beschikt over een groot en zonnig terras. 
na het winkelen kun je hier vanaf 17.00 uur heerlijk 
borrelen met spaanse tapas of een italiaanse pizza 
uit de houtoven. Terwijl jij hiervan geniet en voor de 
kleine een ‘bambino’ bestelt, leven de kinderen zich 
uit op de speeltoestellen op het plein.

cheung. Zijn aanrader is de sushi roll met biefstuk 
en truffel. “We hebben ook gebakken vlees, vis en 
heel veel kleine hapjes. de japanse keuken bestaat 
absoluut niet alleen maar uit rauwe vis.” gasten 
zijn ook welkom bij Yatta voor alleen een drankje, 
zoals een kop koffie, een sake (japanse rijstwijn) of 
een japans (wit)biertje. 

iets verderop zit het thai Food café waar je vanaf 
een uur of zeven in het licht van de avondzon kunt 
zitten. de houten picknicktafels en loungebanken 
met vrolijk gekleurde kussens nodigen uit om een 
Thaise curry te nuttigen. de basis-currypasta’s voor 
dit restaurant komen uit Thailand, waar ze in een 
Thaise fabriek met zorg worden samengesteld. 
de favoriet van manager mick geurts (26) is de 
gembercurry pad King met rundvlees, die hij altijd 
combineert met soja en gembernoedels.

geniet ernaast bij Bagels and Beans op het zon-
nige terras aan het water van een heerlijke koffie of 
één van de gezonde snacks. de keuze is groot: ver-

het belooft weer een zwoele zomer te worden. de terrassen in de buurt 

van oostpoort lenen zich goed voor een drankje en een hapje. Je vindt 

er populaire trekpleisters, maar ook onontdekte stekken. tijd voor een 

heuse terrassentocht.

door kirsten dorrestijn

Poesiat & kater is de nieuwste aanwinst van Oost. 
sinds een paar maanden is deze brouwerij met ter-
ras aan het water gevestigd in de oude ammoniak-
fabriek van het Oostergasterrein op de polderweg 
648. voordat dit voormalige kraakpand een horeca-
bestemming kreeg, heeft het ook een tijd gediend 
als dierenasiel. 

poesiat & Kater is een doorstart van de van vol-
lenhoven brouwerij, die na meer dan tweehonderd 
jaar in 1959 definitief de deuren sloot. de nieuwe 
brouwerij dankt haar naam aan bart poesiat en 
Klaas Kater, twee belangrijke medewerkers van de 
oude van vollenhoven brouwerij.
Op het zonovergoten terras is het goed toeven 
met een glaasje vers gebrouwen bier met hapjes 
van de uitgebreide borrelkaart. achter een glazen 
wand achter in de zaak zijn de tanks te zien waarin 
het bier wordt gemaakt, onder andere van vollen-
hoven bieren (naar historische receptuur), maar ook 
poesiat & Kater-bier, een “tikkie experimenteel”, 
volgens eigenaar jorn stouten.

de zon schijnt! Terrasje pikken? 
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4 ondernemers

de zelfgebakken krentenbollen, daar verkoopt hij er vierdui-
zend per week van. “dat is ongekend veel. ik maak ze iedere 
dag vers, klanten zijn er dol op.” Ja, de krentenbollen van  
Bakkerij Balvert in oostpoort zijn een publiekstrekker, vertelt 
dennis Balvert, samen met zijn vader eigenaar van de bakkerij.   

drie jaar geleden verhuisden vader en zoon van hun filiaal aan de middenweg 
naar Oostpoort. “We wilden een grotere winkel, met meer ruimte voor assorti-
ment, én meer ruimte om ambachtelijk te kunnen bakken.”

Want dennis en zijn vader bakken hun brood, bolletjes (‘klein brood’) en de 
meeste koeken zelf. “Kijk, deze haverkoeken.” dennis toont een schaal vol 
versgebakken haverkoeken, met chocola, appel-kaneel, cranberry’s, rozijntjes. 
“dat komt allemaal rechtstreeks uit de oven hier. dat ruik je wel als je voorbij 
loopt. dan komen de mensen wel binnen, hoor.”

Wat hun brood en gebak onderscheidt van de broodproducten in de super-
markt? Hij hoeft er niet lang over na te denken. “Onze kwaliteit is veel beter. 
alles is supervers, én met passie gemaakt. Het komt niet uit de fabriek, maar uit 
onze eigen ovens.”

Klanten én voorbijgangers kunnen dennis dagelijks aan het werk zien, als hij ’s 
ochtends het vers gerezen deeg uit de ovens haalt. “Ze zien dat we het deeg 
vast hebben, dat we de deegvormen kneden voordat ze de oven in gaan. dat 
willen we ook. We zijn ambachtelijke bakkers. We bakken niet af, we maken 
vrijwel alles zelf.”

Waar veel vraag naar is? “Het speltbrood is erg in trek. We begonnen met twee 
soorten, er liggen nu zeven soorten zelfgebakken speltbrood in de schappen. 
Ook de glutenvrije koekjes, zoals Weesper moppen, amandelhoefjes, vanille-
nootjes lopen goed, net zoals de belegde broodjes. en het schepijs natuurlijk, 
dat valt op warme dagen niet aan te slepen.”

ze ontbijt zelf altijd met een oost-Friese theemelange, lekkere 
stevige thee uit noord-duitsland. dat duitsland een rijke thee-
cultuur heeft, is in nederland weinig bekend. Maar corina de 
roock, eigenaar van koffie- en theespeciaalzaak simon lévelt in 
oostpoort, is er gek op.

net als op Koreaanse thee trouwens. “die heeft een karakteristieke smaak, een 
combinatie tussen grassig en zoet, heel bijzonder. en wat dacht je van honey-
bush mango lemon? dat vind ik de lekkerste basis voor een heerlijk glas ijsthee 
op een mooie zomerse dag.”

simon lévelt heeft het meest uitgebreide assortiment losse thee in geheel 
Oost, bijna tweehonderd soorten. bezoekers slagen dus altijd. Ook vanwege 
het deskundige advies van corina en haar collega’s. als thee-sommeliers in 
opleiding weten ze alles over herkomst en persoonlijkheid van de verschillende 
theesoorten. en kunnen ze adviseren over combinaties. “Wat dacht je van een 
combinatie van thee en kaas? daar denk je niet zo snel aan, maar het is heel 
lekker. de combinatie van een mooie brie en een witte thee, vind ik persoonlijk 
erg mooi.”

Ook voor koffie slaag je altijd bij corina. “Onze hardlopers zijn de espresso’s, 
zoals de corleone, een heel donker gebrande espresso. die loopt fantastisch. 
Hij heeft een mooie stevige smaak, die perfect in balans is. mensen vinden dat 
lekker.”

geen thee en koffie zonder koekjes of chocola. logisch dus dat ze daar  
eveneens een royaal assortiment van in huis heeft. Zoals de spaanse blanxart-
chocolade, die je nergens anders in Oost kunt krijgen. “en we verkopen ma-
décasse, chocolade uit madagaskar. dat zijn bean-to-bar repen. de pluk van 
de cacaobonen en de productie van de repen vinden in het land zelf plaats. de 
opbrengst is voor de mensen zelf. Onze klanten waarderen dat. Ze willen weten 
waar een product vandaan komt en of er op een menswaardige manier wordt 
gewerkt. dan zijn ze bij ons aan het goede adres. net zoals voor fijne thee- en 
koffiecadeautjes, voor elke portemonnee en elke gelegenheid.”

een winkel moet méér zijn dan alleen een winkel. het moet  
ook staan voor een lifestyle, vindt Pien thate, samen met  
haar partner Maurits dolleman eigenaar van Biolicious, de 
biologische speciaalzaak in hartje oostpoort. “we verkopen 
niet alleen een product, we verkopen ook een gevoel. dat 
vind ik net zo belangrijk: de ervaring die de klant heeft in de 
winkel. ik wil dat hij met een prettig gevoel naar buiten loopt. 
daar sturen we ook op. onze medewerkers zijn vriendelijk en 
servicegericht, met veel plezier in hun werk, maar het zijn ook 
gewoon aardige mensen. onze klanten voelen dat aan, daarom 
komen ze graag.” 

maar klanten komen natuurlijk vooral voor de biologische producten. Zoals voor 
de verse groenten en fruit, die met liefde en aandacht worden gepresenteerd, 
midden in de speciaalzaak. en ze komen omdat de producten van biolicious niet 
duurder zijn dan in de supermarkt. “veel mensen denken dat, maar dat is niet 
zo. de kiloprijs van rode pepers is bij ons bijvoorbeeld goedkoper dan bij albert 
Heijn. en dan krijg je er bij ons nog een visie op duurzaamheid en een meer 
vreedzame wereld gratis bij. Kies je dus voor duurzaam, dan kom je bij ons.”

biolicious is hun eigen zaak, geen onderdeel van een keten. “We zijn honderd 
procent eigen baas. dat heeft als voordeel dat we overal kunnen inkopen. We 
halen onze producten ook overal vandaan. We staan daardoor dicht bij onze 
klanten. als zij om een product vragen dat we niet in huis hebben, dan spelen 
we daar meteen op in. Zo kunnen we snel reageren op nieuwe trends. Zoals nu 
met vegan, de vraag naar niet-dierlijke producten. Onze klanten zijn daar zeer 
tevreden over. dat is precies de bedoeling. Happy and healthy, die gaan bij ons 
hand in hand.” 

een mediterrane sfeer, dát is wat grand café Blend, aan de 
boulevard van oostpoort, wil uitstralen. geen toeval, want  
eigenaar Michiel antal woonde drie jaar in Portugal en reist 
graag en vaak richting zuid-europa. in het zuid-spaanse sevilla 
kwam hij op het idee om een wijn- en koffiebar ineen te  
beginnen. “Je hebt daar op elke straathoek een wijn- of  
koffiebar. vandaar Blend: koffie én wijn.”

inmiddels is blend een begrip in Oost, én daarbuiten. binnenkort opent  
michiel een tweede vestiging in het centrum. nee, hij gaat nog niet zeggen 
waar. Het succes is voorstelbaar. Want waar in Oost kun je én genieten van 
buscaglione-koffie (“uit rome, 1899, het geboortejaar van dit koffiemerk”), én 
van witte en rode huiswijn die door Harold Hamersma in de parool-terrastest tot 
de beste én meest betaalbare wijnen van amsterdam werd uitgeroepen. “We 
hebben 120 verschillende wijnen, waaronder twintig ‘open’ wijnen.  
die schenken we dus per glas. dat vind je nergens anders.”
 
maar het mediterrane zit hem in méér dan een uitgebreide wijnkaart, de  
beste koffie van Oost of zelfs het serveren van pastéis de nata, de beroemde 
portugese custardtaartjes die michiel uit lissabon laat komen. “Het zit hem 
vooral in de beleving. je kunt de hele dag, van ’s ochtends 8.00 uur tot in de 
avond, bij blend genieten. van elkaar, van de mooie locatie, van het ’s avonds 
samen delen van een verrukkelijke paella voor twee personen. je krijgt dan een 
mooie paella-pan op tafel, en daar hoort uiteraard een goed glas wijn bij.  
Het is een manier van leven die in mediterrane landen heel normaal is. die sfeer, 
die hebben we ook bij blend.”
 
niet in de laatste plaats vanwege het ruime terras aan het water. “Ons terras  
is een oase. met mooi weer zit het hier stampvol. dan waan je je pas echt in 
Zuid-europa.”

Bakkerij Balvert koffie- en theespeciaalzaak simon lévelt Biolicious grand café Blend

‘ We zijn ambachtelijke 
bakkers’’ 

‘  We verkopen twee- 
honderd smaken thee’

‘ Kies je voor duurzaam, 
dan kom je bij ons’

‘ Ons terras is  
een oase’ 



straatnaam huisnummer winkelnaamstraatnaam

land van cocagneplein
land van cocagneplein
land van cocagneplein 
land van cocagneplein
land van cocagneplein
land van cocagneplein

Waldenlaan
Waldenlaan
Waldenlaan
Waldenlaan

Waldenlaan / polderweg 260
Waldenlaan
Waldenlaan  

polderweg
polderweg
polderweg
polderweg

land van cocagneplein
land van cocagneplein
land van cocagneplein
land van cocagneplein
land van cocagneplein
land van cocagneplein
land van cocagneplein

linnaeusstraat

Waldenlaan 
Waldenlaan 
Waldenlaan
Waldenlaan
Waldenlaan 

huisnummer

1 a
1 b
1 d
1 e & F
3
5

3    
129
131
133

135
179
181

92
96
96 a
190-192

12
14-16
42
46
48
66
68

245

4
8 a
8 b
10
12

Waldenlaan 
Waldenlaan

Oranje-vrijstaatplein
Oranje-vrijstaatplein 
Oranje-vrijstaatplein
Oranje-vrijstaatplein 
Oranje-vrijstaatplein

Waldenlaan
Waldenlaan 
Waldenlaan
Waldenlaan
Waldenlaan
Waldenlaan
Waldenlaan
Waldenlaan
Waldenlaan
Waldenlaan
Waldenlaan
Waldenlaan 
Waldenlaan
Waldenlaan
Waldenlaan

14
16

3
25 
40
55
69

36 
114 b 12 a/8 a
114 b 12 a/8 b
116
118 
120
122
124
126 12 a/1 a
126 12 a/1 b
202
204
206
208
210

Zeeman
bOHO

cool collective
Yatta
grand café blend
cafe leuten
t Oostpoortje

action
scheltinga Wonen 
Quick shoe service 
Kruidvat
eye Wish
intertoys
Hunkemöller
la ligna
van Haren
ceX
douglas
loods of stock
jack and jones
Het Faire Oosten 
pets place

winkelnaam

‘Zoey’s’ food & drinks
respondenten
burgers ‘n shakes
Het Zwarte Fietsenplan 
albert Heijn
biolicious

bruna
Holland & barrett
Xenos
rituals

c&a
big bazar
bcc

Q-park
Flawless Waxing
autoverhuur lachkar
apotheek Oostpoort

bloem
specsavers
brainwash
vitamin store
bakkerij balvert
Thai Food café
bagels and beans

Hema

simon levelt
sialia
neverland Toys
H&m
cool cat

Q-Factory
Q-park

winkels in winkelcentrum oostpoort

Q-park parkeergarage Oostpoort amsterdam
polderweg 92 | 1093 Kp amsterdam


