Beleef het in Oost

December 2018 - nummer 9

NIEUWS

AGENDA

WINKELOVERZICHT

Sint, de Kerstman en een cadeautjesroute voor de feestdagen
Het is alweer de tijd van Sinterklaas en Kerst. Buiten is het donker, maar de
straten en pleinen van Oostpoort zijn warm verlicht. In deze tijd doe je extra je
best voor een maaltijd, vier je pakjesavond of liggen er misschien cadeautjes
onder de boom. In deze editie van Beleef het in Oost helpen we je door het
allemaal een beetje makkelijker te maken.
De komende weken zijn er leuke evenementen in Oostpoort: Sinterklaas komt
op 2 december, en op 22 december is er een sfeervolle kerstmiddag met de
Kerstman en muziek (pagina 2).
We blikken op pagina 4 nog even terug op het succesvolle Healthy Halloween.
Net als vorig jaar was er een gezonde speurtocht georganiseerd, kinderen
leerden op een speelse manier over gezond eten en pompoensoep maken. “Het
was een gezond feest voor iedereen.”
Inspiratie nodig voor wat je wilt maken dit jaar, voor familie, vrienden of buren?
Op pagina 5 vind je recepten voor snelle hapjes, geschikt voor allerlei feestelijke
gelegenheden, van het heerlijk avondje tot de nieuwjaarsborrel. En alle
ingrediënten zijn uiteraard in Oostpoort te koop.
Ten slotte hebben we een cadeautjesroute uitgestippeld. We zwierden langs
etalages, stapten binnen in de verschillende winkels, hadden een pauze aan de
kade en ontdekten zo de mooiste, duurzaamste, betaalbaarste, grappigste en
hipste presentjes om weg te geven (pagina 6 en 7).
Veel leesplezier, en fijne feestdagen!

kinderactivite iten

Oostpoortbezoekers in beeld

Regelmatig zijn er activiteiten speciaal voor kinderen in winkelcentrum Oostpoort. Terwijl
je winkelt, cadeautjes uitzoekt, de laatste boodschappen haalt of ergens iets lekkers eet of
drinkt, beleven ook je kinderen een leuke middag. Zo wordt een uitstapje naar Oostpoort
een leuke dagbesteding voor iedereen. De winkels zijn elke zondag open.

‘Ik kom hier graag, het is gezellig’

Zaterdag 1 december

Super Sinterklaas
11.00-16.00 uur

Hier in Oostpoort zie je hem van heel
dichtbij: Sinterklaas loopt de hele dag rond
en hij neemt echt de tijd voor je. Ontmoet
de goedheiligman en overhandig hem je
verlanglijstje. De Sint kan dan meteen jouw
cadeautje kopen in Oostpoort. Heb je een
tekening? Sint is er blij mee.

Zaterdag 22 december

Kerstfeest en muziek
12.00-16.00 uur

Zo vlak voor kerst is het extra gezellig in de straten
van winkelcentrum Oostpoort. De lichtjes branden,
de etalages zijn op z’n allermooist. Op deze
zaterdag zijn er allerlei sfeervolle kerstactiviteiten:
de kerstman komt, er is een kerstkoor en je
kunt je verwarmen aan drankjes zoals warme
chocolademelk. Kom met je gezin en laat je
verrassen.

Iedereen oogt vrolijk op deze zachte novembermiddag in winkelcentrum Oostpoort. Of het nu gewoon zomaar is, lunchpauze,
voor iets belangrijks op het stadsdeelkantoor of om even snel iets te halen, de mensen stralen. “Parkeren is hier zo prettig”, zegt
Trees. Wie zijn de mensen die Oostpoort bezoeken? We gaan de straat op en spreken zomaar wat voorbijgangers aan.

Verder in Oost, drie highlights

Kijk op beleefoostpoort.nl
voor de laatste informatie, tips en
leuke extra’s.

2 december Sint en Piet naar de Haaien, poppenkast, met
schminken, limo, koffie en koek. Theater Koos Kneus, 14.00 uur,
kooskneus.nl.
16 december Faire Kerst Fair en kerststallententoonstelling. Met
een markt, een loterij, kinderactiviteiten, warme choco en glühwein.
Hofkerk, Linnaeushof, 12.00-17.00 uur.
23 december Wintermarkt, met eten en drinken, spulletjes, kerst
en livemuziek. Park Frankendael, 11.00-17.00 uur, puremarkt.nl.
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Kahla (22) met vriendin Kim (24)
Woont in: Oostpoort. Beroep: au pair
‘Het is hier warm en gezellig’
“This is a great place”, zegt Kahla met en
thousiasme. “Warm en handig.” Haar vriendin
vult aan: “En cosy.” “Ik kom hier graag als ik
even vrij heb. In Pets Place bijvoorbeeld, want
mijn gezin heeft konijnen, maar ook in de speel
goedwinkel, H&M of Douglas. Met kerst ga ik
naar huis, naar mijn familie. Ik neem dan cadeau
tjes mee, ook typisch Nederlandse traktaties. Bij
Brouwerij Troost kom ik ook graag, voor koffie of
bier, dat hangt van het tijdstip af, haha!”

Trees (62) Woont in: Almere. Beroep: pedagogisch medewerker/activiteitenbegeleider
‘Parkeren is hier zo prettig’
“Oooo wat grappig, dat is mijn collega!” zegt
Trees met een blik op de vorige editie van
Beleef het in Oost. “Wat leuk! Ik werk vlakbij, ik
kom hier vier keer per week. Kijk deze bloemen,
die heb ik net gekocht bij Bloem! Mooi hè?
Daar kan ik wel wat leuks mee. Weet je, ik vind
het parkeren hier zo prettig, dat systeem met
een uitrijkaart. Je zet je auto neer en klaar.
Dit winkelcentrum heeft echt toegevoegde
waarde.”

Romeo (57), op de foto met zijn Lucretia (45)
Woont in: IJburg. Beroep: mediator
Veel voor de feestdagen
“We hebben een afspraak in het stadsdeel
kantoor, hebben wel een beetje haast.” Maar
Romeo voelt wel wat voor een mooie foto van
zichzelf met zijn vriendin. “Ik ken deze buurt nog
van vroeger, het is mooi geworden hoor. Winkels
als Action en Albert Heijn zijn natuurlijk heel
handig, maar ik zou hier zeker langs de etalages
lopen als ik iets nodig heb voor de feestdagen.
Het scheelt bovendien een hoop tijd, je hoeft
dan niet meer naar het centrum.”

Michael (38) Woont in: Oostelijk Havengebied
Beroep: groentekweker
‘Cadeautjes koop ik op het laatste moment’
“Vandaag is het doel heel gericht HEMA.”
De scooter is net geparkeerd, met zijn vriendin
loopt Michael vrolijk over het Land van Cocag
neplein. “Dit filiaal is lekker groot, dan weet
je zeker dat je slaagt. Daarna doe ik even de
boodschappen, ik ben er nu toch. Lekker handig.
Cadeautjes voor de feestdagen? Mmm, die haal
ik dus meestal op het laatste moment.” Een lach.
“En dan krijg ik natuurlijk weer stress, zoals elk
jaar…”

Seomara (29) heeft vriendin Catarina (29) op
bezoek. Woont in: Dapperbuurt
Beroep: fotograaf
‘Vaak en graag’
“Ik kom hier vaak en graag, het is supermakke
lijk. En gezellig. Vandaag had ik een pan nodig,
dat kun je wel zien toch, haha?” Seomara komt
uit Portugal, ze raakte meteen aan Amsterdam
verknocht. “We zijn bij Casa en bij Holland &
Barrett geweest. En in de Action. Het is gewoon
een allround winkelcentrum. Voor de feestdagen
ga ik bijvoorbeeld naar Rituals, daar ruikt het le
kker en hebben ze altijd wel een fijn cadeautje.”

Paul (65) Woont in: Oostpoort
Beroep: consultant
‘Ik heb Oost wel ontdekt’
“Vandaag ben ik hier voor de dagelijkse bood
schappen”, zegt Paul terwijl hij op het punt staat
Biolicious binnen te stappen. “Dat is praktisch
voor mij, want ik woon hier in de wijk. De horeca
aan de kade is leuk. Hoe heet dat nieuwe restau
rant ook alweer? Nomads, dat is erg goed. Ze
serveren nu bijvoorbeeld Jordaans eten. Ik woon
hier tijdelijk, maar heb Oost wel ontdekt.” Hond
Flo (4) intussen, spitst de oren en snuffelt vrolijk
aan de fotograaf.
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Healthy Halloween in Oostpoort

‘Een gezond feest voor iedereen’

Slimme feesthapjes

Koken met Janneke

Snel te maken, lekker en feestproof

Enthousiast rennen twee kleine dracula’s en een groen monster door winkelcentrum Oostpoort. Moeder hobbelt er met kinderwagen gehaast achteraan. Het is Healthy Halloween en
de kinderen zijn op zoek naar de ingrediënten voor hun gezonde pompoensoep. “Kijk daar,”
roept het monster, “daar is het kraampje, kom snel!”
Verspreid over het hele winkelcentrum lopen
prachtig uitgedoste kinderen vrolijk rond. Ze
hebben een tasje meegekregen waarin ze de
benodigde ingrediënten voor hun soep kunnen
verzamelen. Het is koud, maar stralend weer. Va
ders en moeders laten zich gedwee meeslepen en
genieten zichtbaar van hun kroost. Een vader moet
hartelijk lachen als hij zijn kinderen de verkeerde
winkel in ziet rennen. “Nee, nee, jongens, we moe
ten hiernaast zijn!”
Het Oranje-Vrijstaatplein is het kloppend hart van
Healthy Halloween. Hier verzamelen de kinderen
zich en kunnen ze beginnen aan de gezonde speur
tocht. Bij het startkraampje staat Stèphanie. Ze
deelt de tasjes uit en legt uit dat de kinderen thuis
met de ingrediënten zelf een echte pompoensoep
kunnen bereiden. Als ze dan ook nog een mooie
foto maken van zichzelf met de soep, maken ze
kans op een cadeaubon van 250 euro. “Die kan
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in Oostpoort besteed worden aan gezonde spul
len.” Healthy Halloween wordt georganiseerd
door winkelcentrum Oostpoort en ‘Zo blijven wij
gezond in Oost’ (ZbwgiO). Het succesvolle initiatief
ZbwgiO werkt aan de promotie van een gezonde
levensstijl in het stadsdeel. Bewoners, organisaties,
ondernemers en gemeente hebben hiervoor de
handen ineengeslagen. Met dit feest laten ze zien
dat Halloween ook gezond gevierd kan worden.
Zeven ondernemers van het winkelcentrum hebben
hun deuren opengezet voor alle ingrediënten die
verzameld moeten worden.

zo gezond is. Thuis kunnen ze dan gezellig samen
met hun ouders koken. Op een speelse manier
leren ze dat gezond eten ook leuk is.”Onderweg
tijdens de speurtocht kunnen de kinderen zich
laten schminken. Nada staat geduldig met haar
zusje in de rij te wachten. “Mama zag dat het Hal
loweenfeest vandaag was en vroeg of we erheen
wilden. Ik dacht meteen yeeh! Het is superleuk om
aan de speurtocht mee te doen. We hebben alle
ingrediënten al opgehaald en ik vond het leuk om
te horen wat het allemaal was. Mijn zusje gaat zich
laten schminken. Ik hou daar niet zo van.”

Overal in het winkelcentrum zijn Halloween-objec
ten te zien, zoals skeletten en doodskisten, en
op het plein kunnen de kinderen diverse sport
spelletjes doen. “Het is lekker druk”, zegt Stèpha
nie. “Dat is fijn, want we willen zoveel mogelijk
mensen bereiken. Kinderen krijgen bij elk ingre
diënt uitleg waar het vandaan komt en waarom het

Een jongetje loopt tevreden weg van het schmin
ken met een groot spinnenweb op zijn gezicht. Hij
passeert een bankje waar een levensgroot skelet
op zit. Hij springt er meteen naast en vraagt zijn
moeder een foto te maken. Een bejaard echtpaar
kijkt glimlachend toe. Healthy Halloween is een
feest voor iedereen.
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Het thema van deze feestmaand wordt gemak. Klinkt je
als muziek in de oren, nietwaar? Als je (zoals ik) een halve
minuut lopen bij Oostpoort vandaan woont, ligt gemakzucht
sowieso op de loer. Voor december haal ik er bijvoorbeeld
alles: tien smaken pepernoten, een kerstboom, chique
servetten, alle ingrediënten voor het kerstdiner en een
nieuwe glitterjurk. Kan allemaal, zonder allerlei principes of
wensen overboord te hoeven gooien.
Ook op culinair gebied hou ik het simpel dit jaar. Géén
menu’s van bloed, zweet en tranen of boodschappen die uit
alle hoeken van de stad moeten komen. Die tijd kun je beter
besteden aan genieten van je kerstboom, een potje memory
met je schoonmoeder of mijmeren over het afgelopen jaar.
Dus bedacht ik een paar makkelijke hapjes. Geschikt voor
allerlei feestelijke gelegenheden, van het heerlijk avondje
tot een nieuwjaarsborrel. Grote gemene delers: alle hapjes
zijn simpel en snel te maken, én lekker, én feestproof. Alle
ingrediënten haal je bovendien in Oostpoort. Wel zo mak
kelijk.
Laat maar komen, die feestmaand!

Rozemarijnspiesjes met brie en pruimedanten

Schimmelkaas en pruimedanten zijn een wereldcombi, én
heerlijk winters. Rijg ze samen aan een spiesje en daar heb
je een prachtig hapje te pakken. Zalig bij de borrel of in een
menu na het hoofdgerecht.
Bereiding:
Maak een sneetje in de pruimedanten en haal de pitten
eruit. Breng de sherry aan de kook in een kleine steelpan

en haal van het vuur. Wel de pruimedanten minimaal vier
uur in de sherry en haal ze er vlak voor gebruik uit. Snijd
de kaas kleiner. Ris de naaldjes van de onderkant van de
takjes rozemarijn (laat de bovenste naaldjes zitten) en rijg
de kaas en pruimedanten aan de rozemarijntakjes.

Wat heb je nodig?
Voor circa 10 rozemarijnspiesjes
• 100 gram pruimedanten (gedroogde
pruimen)

Oliebolcrostini met paté

In december gaat er niets boven een warme oliebol.
Te veel ingeslagen? Geef de restjes een make-over.
Zo maak je er heerlijke crostini van!
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 125 graden. Snijd de oliebollen
in plakjes van een halve centimeter. Droog ze 30 minuten
in de oven, keer halverwege. Besmeer ze met een lik paté
en beleg met een plukje kiemgroente.

• 200 ml medium sherry
• 150 gram boerenbrie of een
andere witschimmelkaas
• 10 takjes rozemarijn
Voor 10 oliebolcrostini
• 2 oliebollen van gisteren
• 75 gram paté

Feestelijke hummus

• kiemgroente

Granaatappelpitjes zijn het summum van feestelijkheid.
In het Midden-Oosten wordt er kwistig mee gestrooid
over allerlei gerechten. Dat kan hier natuurlijk ook.

Voor 1 bordje feestelijke hummus

Bereiding:
Heb je een hele granaatappel gekocht, rol ’m dan even
stevig over het aanrecht zodat de pitjes loskomen. Snijd
de granaatappel doormidden en knijp de pitjes er voorzichtig uit (even een kliederig werkje). Smeer de hummus
uit over een mooi bord. Bestrooi met ringen za’atar en
granaatappelpitjes. Lekker met pitabrood.

• een halve granaatappel of
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• 200 gram hummus
kant-en-klare granaatappelpitjes
• za’atar (een kruidenmengsel uit
het Midden-Oosten, te koop
bij de supermarkt)
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In Oostpoort vind je mooie spullen voor iedereen

Cadeautjesroute voor Sinterklaas en Kerst
Waar kun je terecht voor schoencadeautjes, accessoires voor kerst, mooi ingepak
te sieraden of bijvoorbeeld lekkernijen voor een goede maaltijd? Struinend door
Oostpoort vonden we ook duurzame kleding, zwoele parfum, grappig speelgoed
en hippe planten. We stippelden een mooie route voor je uit.
Bloem! ▼

Doordeweeks ▼

Bloemen en planten, hip en klassiek

Kleding en accessoires, nieuw en vintage

“Dit is de leukste bloemenwinkel van Oost”, zegt
bloemiste Sandra, waar het heerlijk ruikt. Er is veel
keuze, creativiteit, vakkennis en service. Hip zijn de
plukboeketten en de jungle look-planten, maar echt
voor elke gelegenheid kun je hier terecht. Je vindt er
ook vazen, potten en volop cadeautjes. Straks zijn de
kerststukjes populair, maar veel vaker halen mensen
bloemen in huis in december. Zoals de prachtige
amaryllis, die brengt geluk op de dag dat de bloem
vol in bloei komt.

In deze conceptstore vind je kleding, meubels,
sieraden, tasjes, servies, badzout, fotolijstjes en lin
gerie. En nog veel meer eigenlijk, je raakt niet uit
gekeken. Doordeweeks is opgericht door Wiske en
Jildou, en zoals de vriendinnen zijn, zo is de winkel.
Het is een mix van nieuw en vintage, van kleur en
zwart-wit. “Het is wat wij mooi vinden.” Een mooie
combinatie van spullen dus, met liefde uitgezocht.
Speciaal voor de feestdagen heeft Doordeweeks
leuke kortingen voor je in petto.

The Cool Collective ▼

Educatief en duurzaam speelgoed

Lifestyle en fashion, unieke spullen

Hier geen kunststof in primaire kleuren, maar
ecologisch speelgoed door ambachtelijke mak
ers. “Wij zijn anders dan andere speelgoedwin
kels”, zegt de eigenaresse. Ze verkoopt speciaal
geselecteerd en handgemaakt speelgoed. Zoals
educatieve spellen, puzzels, een loopwagentje,
speelgoed om mee te bouwen, veel hout en
boeken, kleine cadeautjes en knuffels. Alles is
even fijn en mooi. Populair nu is de collectie
muizen en konijnen van het Deense designmerk
Maileg, ‘origineel met oog voor detail’.

In deze winkel kan iedereen wel een cadeau vin
den voor de feestdagen. Er is kleding voor vrou
wen, mannen en kinderen, en er zijn allerlei kleine
cadeautjes en originele spulletjes (zie bijvoorbeeld
de gedroogde bloemetjes in glazen flesjes), maar
ook cactussen, kookboeken, kerstballen, slofjes voor
baby’s en sieraden. Dan zijn er ook bijvoorbeeld
nog glittersokken, en oorbellen in een potje met
een klein briefje waarop je een persoonlijk berichtje
kunt schrijven. Mooie dingen vind je hier, van lokale
ondernemers en met liefde gemaakt.

Blend Coffee & Wine ▲

Sialia ▲ 2x

Het Faire Oosten ▲ 2x

Intertoys ▲

Casa ▲

Grand café voor ontbijt, lunch, borrel
en diner

Gouden en zilveren sieraden

Lifestyle en kleding: duurzaamheid,
ambacht en creativiteit

Klassiek speelgoed van bekende merken

Decoratie en inrichting, alles in stijl

In de speelgoedgids van Intertoys kunnen kinderen
naar hartenlust omcirkelen wat ze leuk vinden. In de
winkel in Oostpoort zijn slime en putty onwijs popu
lair, zegt de manager, en daarom liggen de potjes in
alle soorten en maten in de winkel. Ook uitgebreid
– en gewild rond de feestdagen – zijn onder veel
meer het assortiment playmobil, lego, games, klei,
auto’s en poppen. Als we de winkel uitlopen, zien
we knikkers en het boekje Rupsje Nooitgenoeg.
Manager Erwin: “Alles van vroeger komt weer
terug.”

Nét open en dus nieuw in Oostpoort: Casa. “Wát
een leuke winkel”, zei een bezoeker bij het bin
nenlopen, en dat kunnen wij beamen. Onder het
motto Kerstmis voor iedereen vind je hier alles
voor een spetterende feestmaand. Drie stijlen zijn
er gekozen dit najaar: latin, blush en shadow, en
eenmaal in de winkel zwier je naadloos langs die
verschillende thema’s. Met de kerstversieringen,
kaarsen, servies, linnen en kleine meubels van Casa
maak je je huis in no-time feestdagenklaar.

Tijd voor een pauze. In dit gezellige grand café kun
je na al dat shoppen gerust genieten van koffie of
een goed glas wijn, een hapje, gebak of een medi
terraans gerecht. Het ligt prachtig aan het plein én
aan het water, met uitzicht bijna rondom. Speciaal
voor de feestdagen kun je bij Blend Coffee & Wine
een cadeaubon kopen, om weg te geven aan je
dierbaren. De bon is in te ruilen voor een fles goede
prosecco en een luxueuze Spaanse borrelplank. Dat
is nog eens een fijn cadeau! Proost, op een heel
mooie feestmaand.
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Neverland Toys ▼

Met hun schitterende collectie goud, zilver en
diamanten willen vader en zoon Sam en Rafil de
mensen gelukkig maken. Aan de winkel is veel aan
dacht besteed, collecties hebben klinkende namen
als love & happiness. Het aanbod is gevarieerd, van
luxe tot heel betaalbaar, met merken als Buddha to
Buddha, Swarovski en Calvin Klein. Behalve het meer
standaard 14 karaat, heeft Sialia een mooie collec
tie 18 karaats goud. Ook aan de jeugd is gedacht,
met bijvoorbeeld fijne oorbellen. Hier is alles een
cadeautje.
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Het Faire Oosten wil mensen graag motiveren om
een duurzaam cadeau te schenken. Alle producten
in deze winkel hebben een waanzinnig goed ver
haal. Als je eenmaal binnen bent, blijf je dus ge
makkelijk een tijdje hangen. Er is een grote collectie
fair fashion-kleding, maar in de winkel vind je ook
accessoires, boeken, sieraden, vazen, dingen voor
kinderen en baby’s en cosmetica. In Het Faire Oos
ten vind je kortom genoeg inspiratie voor de leuk
ste cadeaus. Speciaal voor de feestdagen komen
veel nieuwe producten en merken in de shop te
liggen, klein en groot.
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De winkels van Winkelcentrum Oosterpoort
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Bruna
Holland & Barrett
Casa
Rituals
C&A
Big Bazar
BCC
Bakkerij Balvert
Simon Lévelt
Sialia
Neverland Toys
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Scheltinga Wonen
Kruidvat
Eye Wish
Intertoys
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La Ligna
CEX
Van Haren
Douglas
Door de Weeks
Loods of Stock
Only
Sons
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Pets Place
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Bagels & Beans
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‘t Oostpoortje
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GO! Rent A Car
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