
Oostpoort bestaat vijf jaar: ‘Er is iets geweldigs neergezet’
Deze maand vieren we dat winkelcentrum Oostpoort vijf jaar bestaat. In het weekend 
van 14 en 15 september is uitgebreid stilgestaan bij het jubileum. Op pagina 2 
een beeldverslag van het jubileum, het was een prachtig weekend. Terugblikkend 
op die vijf jaar, is een bezoeker er dan ook van overtuigd: “Het levendige van de 
Dappermarkt heb je nu ook in Oostpoort.” Op 21 september geeft Het Faire Oosten 
nog een jubileumfeest, en iedereen is welkom. Ook hierover lees je meer op pagina 2. 

Zonder sprankelende ondernemers geen bruisend winkelcentrum. Kijk maar eens 
naar het portret van de broers Remon en Marcel van Lent. Ze runnen samen Quick 
Shoe Service en zijn echte vakmannen, met liefde voor het ambacht en al de zesde 
generatie meesterschoenmakers. Ze zeggen: “Het werk is mooier hier. We krijgen 
goede schoenen waar we mooie reparaties aan kunnen doen.” En: “Als je geen 
plezier in je werk hebt, hou je het niet zo lang vol.”

Of neem de bevlogen ondernemer Alana Visser van Boho Amsterdam. Ze was op 
slag verliefd op deze plek. “Dat komt door de sfeer, het ís de stad maar het voelt als 
een dorp. Met een goede mix van ketens en kleine winkels, om me heen zitten hele 
leuke andere conceptstores. Dit is het fijnste plekje dat ik tot nu toe had.”
Je leest hun verhalen en dat van zes andere ondernemers op de pagina’s 4 tot en 
met 7.

Bezoeker Mohamed, een trotse vader die met zijn dochtertje bijna dagelijks in 
Oostpoort komt, weet het wel zeker: “In vijf jaar is er iets geweldigs neergezet. 
Hulde.” Kijk maar op pagina 3.

Veel leesplezier!

A G E N D A W I N K E L O V E R Z I C H TN I E U W S A G E N D A W I N K E L O V E R Z I C H TN I E U W S
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Beeldverslag van het feestelijke jubileumweekend

UITNODIGING
Zaterdag 21 september 10.00–18.00 uur

Feest: vijf jaar Het Faire Oosten
Het is feest want vijf jaar geleden opende Het Faire Oosten voor het eerst haar deuren en groeide 
uit tot het ‘House of Impact’ in Amsterdam waar fair-trade, duurzaamheid en ambacht centraal staan. 
Vier het 21 september tussen 10.00–18.00 met ons mee. Wat kan je die dag allemaal verwachten? 
Een duurzame fashion outlet op onze gehele tweede verdieping, duurzame giveaways en win-acties 
van onder andere Adam Underwear, Nudie Jeans, Julia Otilia en Oil & Ohm. Laat je oude kleding 
omtoveren tot scrunchie, bandana of een andere eyecatcher door Sur Atelier en geniet van de 
lekkerste bio bubbles, drankjes en hapjes van De Maaltijdmeid.
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Oostpoortbezoekers in beeld

‘In vijf jaar is er iets geweldigs neergezet. Hulde’

Wiljam (34) en Linda (8), Lorenzo (32) en 
Lorayza (7) Wonen in: de Indische Buurt, Die-
men-Noord
‘Net zo levendig als de Dappermarkt’
Een en al vrolijkheid bij dit gezellige viertal, dat 
net van school komt en nu geniet van het zon
netje in de straten van het winkelcentrum. Linda: 
“We gaan naar Intertoys, dat is mijn lievelings
winkel.” Haar vader Wiljam: “We doen ook even 
boodschappen bij Albert Heijn en gaan naar Bak
kerij Balvert. Het is lekker dichtbij, zo doen we 
het altijd uit school.” Hij komt uit de buurt, dus 
Wiljam kan het weten: “Er miste toch wel iets in 
Oost. Het levendige van de Dappermarkt heb je 
nu ook in Oostpoort.”

Lisa (32) en baby Amelie
Woont in: Watergraafsmeer
‘Mooie combinatie van ketens en boetiekjes’
“Helemaal nu ik verlof heb kom ik hier vaak, 
om even lekker te wandelen of de winkels af te 
struinen. Naarmate ik hier vaker kom, vind ik het 
gezelliger en knusser worden. De winkels zijn su
perleuk. De combinatie van ketens en boetiekjes 
maakt het handig en fijn in Oostpoort. Voor de 
volgende vijf jaar? Laat jong en oud nog meer 
samenkomen, dan is het echt helemaal af.”

Oostpoort bestaat vijf jaar, iedereen is vrolijk, de mooie indian summer gloort en de straten en pleinen stromen als altijd vol. 
Mensen halen iets te eten, komen shoppen, doen boodschappen of hebben afgesproken op een van de terrassen. Wiljam: “Het 
levendige van de Dappermarkt heb je nu ook in winkelcentrum Oostpoort.” 
Wie zijn de mensen die Oostpoort bezoeken? We gaan de straat op en spreken zomaar wat voorbijgangers aan.

Julie (50+) Woont in: Muiderberg
Mooie, verse bloemen gekocht
“De bloemen zijn voor een collega die afscheid 
neemt. Omdat ik bij het stadsdeel werk, kom ik 
hier elke dag, en dan doe ik graag even bood
schappen. Het is een fantastische plek toch? Wij 
hebben onlangs – gewoon tussen de winkels, 
dat maakt het heel bijzonder en laagdrempelig 
– Cool CBK geopend, naast H&M. Het is een 
artoteek met exposities, design, concert en een 
kunstuitleen. Kunst wordt zo toegankelijk voor 
een grote groep mensen.”

Mohamed (48) en Falak (9) Wonen in: de Indi-
sche Buurt
‘Een injectie voor de buurt’
Een trotse vader met zijn dochter. Hij heeft haar 
opgehaald van basisschool De Kraal hier in de 
wijk. Falak: “Het is een hele leuke school.” Mo
hamed: “We komen hier graag. Sowieso bij Bak
kerij Balvert zoals nu voor een muffin, maar ook 
bij H&M, vanHaren en LOODS Kids Store. En 
ik sport in Oostpoort, bij TrainMore. Dat is een 
aanrader hoor. Het is een geweldige wijk ge
worden. Er ontbrak in Oost zo’n winkelcentrum. 
In vijf jaar is er iets geweldigs neergezet. Hulde.”

Soline (10) en Bahar (42)
Wonen in: Watergraafsmeer
‘Ik ben met Oostpoort opgegroeid’
“Bestaat het pas vijf jaar? Het lijkt veel langer,” 
zegt Bahar. “Ik vind het hier gezellig, je hebt 
eigenlijk alles binnen handbereik.” Soline weet 
het allemaal precies: “We komen hier vaak. Om 
te zwemmen, en om naar H&M, de Intertoys en 
Pets Place te gaan. Er zit een goede fietsenma
ker en we doen onze boodschappen  meestal 
hier. Ik ben met Oostpoort opge groeid.”  Bahar 
knikt: “Ja. Genoeg mogelijk heden voor een ge
zellige middag samen.” 

Tamara (50) Woont in: Noord
‘Dit bezoek is voor herhaling vatbaar’
“Ik moest in het OLVG zijn, dat kon ik mooi  
combineren met shoppen in Oostpoort. Ik ben 
bij Bakkerij Balvert, Action en vanHaren  
Schoenen geweest. Daarna heb ik nog even 
lekker iets gegeten in een van de cafés aan het 
water.” Lachend: “Ja, het was een drukke mid
dag voor me. Dit bezoek is zeker voor herhaling 
vatbaar. Als ik in de buurt ben, loop ik altijd even 
langs.”
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Bij Bloem! is deze woensdagochtend 
net een levering van verse bloemen en 
planten gedaan. De toch al fleurige win-
kel staat vol prachtigs en Sandra Sauer-
breij en een collega zijn druk bezig om 
alles op de juiste plek te zetten. Sandra 
is coördinator en plantinkoper van drie 
Bloem!-vestigingen in Amsterdam. “Ik 
werk dus op meerdere locaties, maar dit 
is wel mijn stekkie, hoor. Deze zaak kan 
ik niet missen.” 

Dat komt, denkt ze, omdat ze er sinds de opening 
vijf jaar geleden bij betrokken is. “Het voelt daar
om als mijn eigen winkel. We hebben een vaste 
klantenkring, kennen de buren met wie we gezellig 
een praatje maken. Het is hier ‘ons kent ons’, een 

dorp in de stad. Ik had vijf jaar geleden niet durven 
dromen dat het allemaal zo goed zou gaan. Alles 
klopt.”

Bloem! Is een winkel van nu, zegt Sandra: een vro
lijke buurtwinkel, hip en met een groot assortiment 
aparte bloemen en groene vaste planten, zoals de 
alocasia monstera. “Dat is wat de klanten nu willen. 
In deze buurt wonen jonge en trendy mensen. Wat 

dan hip is? Nou, miniplantjes en losse bloemen 
bijvoorbeeld.”

Ze kijkt de zaak rond, over die zee van bloemen. 
“Ik zou nooit meer iets anders willen doen. 
Hier word ik vrolijk van. Wat is er nou leuker 
dan mensen blij maken met mooie bloemen en 
planten?”

Bloem!

‘  Ik zou nooit
 meer iets 
 anders willen
 doen’

Persoonlijke aandacht, daar draait 
het om bij BCC. “We proberen te 
achterhalen wat de klant nodig heeft en 
dan goed en gericht advies te geven. 
Medewerkers zijn deskundig, zo onder-
scheiden we ons. De klanttevredenheid 
van alle filialen is gemiddeld een 8,6, 
maar de vestiging Oostpoort scoort een 
8,8. Dat zegt wel wat.” Laurens Farjon is 
dan ook hartstikke tevreden.  

Sinds de opening van het winkelcentrum is hij 
vestigingsmanager van deze winkel – waar je 
binnenkomt via een roltrap in de ruime hal, mét 
een mooi fotokunstwerk. Hij bekleedde functies 
in diverse vestigingen van BCC verspreid door de 
stad, maar wilde graag hier werken. “Het leuke van 
deze winkel en deze buurt is dat er zo’n gemêleerd 
publiek komt: van jong tot oud en schatrijk, van 

onbekenden tot de vele BN’ers. Allemaal komen 
ze naar Oostpoort. Die mix maakt het grappig en 
heel leuk. Ik ben een Amsterdammer, ik ken Oost 
als een oude buurt. Met Oostpoort heeft die een 
enorme opwaardering gekregen.”

Laurens was ook de eerste voorzitter van de win
keliersvereniging, die de verschillende onderne

mers met elkaar in contact bracht en zorgde voor 
een goede samenwerking. Een mooie klus, vindt 
hij. “Het is belangrijk dat ondernemers samen de 
schouders eronder zetten en bijvoorbeeld evene
menten organiseren, zoals vorige week het vijfjarig 
jubileum. “Dit is een kleinschalig winkelcentrum, en 
toch echt Amsterdams. Precies goed.”

BCC

‘Onze klant 
 tevreden
 heidsscore is
 een 8,8’
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Interieurwinkel CASA staat al meer dan 
veertig jaar voor een beter leven thuis. 
Wie binnenkomt doet meteen inspiratie 
op. In CASA Oostpoort is Maurice Schef-
fer bedrijfsleider, wat in België – CASA 
is van oorsprong een Belgisch bedrijf 
– zo mooi ‘gerant’ heet. Hij zegt: “We 
zijn een interieurwinkel met heel veel 
woonaccessoires en kleine meubelen. 
We proberen mensen te inspireren. De 
winkel is zo ingericht dat je de spullen 
zonder veel nadenken thuis kan neer-
zetten.”

Hij kijkt even rond, zegt: “Je kunt hier altijd wel een 
geschenk vinden in de stijlen van het moment.” De 
winkel is net ingericht met de najaarscollectie en 
ademt een warme, spicy sfeer. Maurice tipt graag 

de trends voor het komende seizoen: “Je ziet veel 
riet, rotan, manden en Afrikaanse invloeden. Kijk 
maar rond, dan voel je meteen waar het om gaat.” 
Hij geniet enorm van zijn werk in Oostpoort. “Het is 
niet zo massaal, juist gemoedelijk, en we hebben al 
veel leuke vaste klanten. Dat is bijzonder voor een 
winkel die er nog niet zo heel lang is.”

“Mensen die binnenkomen zijn allemaal enthousi
ast, en daar ben ik natuurlijk erg blij mee.” Een 

klant die net langsloopt reageert spontaan op deze 
woorden: “Het is een mooie winkel, fijn dat ze hier 
zitten. Ik slaag eigenlijk altijd.” Als een andere klant 
even later iets vraagt, onderbreekt Maurice het 
interview en schiet meteen te hulp. Bij terugkomst 
zegt hij lachend: “Bij CASA zorgen we er altijd voor 
dat de klant nummer één is.”

CASA

‘ We proberen
 mensen te 
 inspireren’

Alana Visser, oprichtster van Boho Am-
sterdam, is een enthousiaste, hardwer-
kende ondernemer die gepassioneerd 
kan vertellen over haar winkel en werk. 
Ze vestigde zich bijna drie jaar geleden 
in Oostpoort en heeft daar nog geen dag 
spijt van gehad. Haar kleine conceptstore 
is gevuld met kleding, sieraden, tasjes en 
cadeauartikelen van kleine Nederlandse, 
Duitse en Scandinavische merken. “Mijn 
visie: weinig basics en juist veel prints en 
items die je niet veel ziet, die opvallen.” 
Bovendien houdt ze haar prijzen ‘leuk’. 
“Zodat iedereen kan shoppen.” 

Ze was op slag verliefd op deze plek. “Dat komt 
door de sfeer, het ís de stad maar het voelt als een 
dorp. Met een goede mix van ketens en kleine win
kels, om me heen zitten hele leuke andere concept

stores. We vullen elkaar goed aan. Dit is het fijnste 
plekje dat ik tot nu toe heb gehad, en ik heb al op 
heel wat plekken in de stad gezeten, onder meer 
op de Haarlemmerdijk. Hier heb ik echt alleen maar 
leuke klanten, heel bijzonder.”

Behalve met styling – “ik vind het leuk om goed 
te adviseren en te helpen” – houdt Alana zich ook 

bezig met het ontwerpen van sieraden. “Ik ben net 
mijn eigen label begonnen. Mijn sieraden hangen 
in de winkel maar ook op vijftig andere plekken 
in Nederland en België. De combinatie is mooi, ik 
geniet ervan om mensen van top tot teen aan te 
kleden.” Dan, na een korte stilte: “Wat ik het aller
belangrijkst vind is eerlijk advies, en dat mensen 
zich welkom voelen in de winkel.”

BOHO Amsterdam

‘Een goede 
 sfeer en eerlijk
 advies’
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In augustus opende aan de gezellige 
Oranje-Vrijstaatkade café Publiek de 
deuren. Het ruikt er fris, de inrichting is 
supersfeervol. De drie initiatiefnemers, 
Benjamin Plassard, Youp Theunissen en 
Caspar van Dam, nemen veel ervaring in 
de horeca mee naar deze mooie plek in 
Oostpoort. Café Publiek is een typische 
gastropub, open voor lunch, borrel en 
diner, met eerlijke en verse producten en 
vooral laagdrempelig.  

“We willen toegankelijk zijn en niemand buitenslui
ten,” verklaart Benjamin. De drie zijn bierkenners, 
hebben een breed assortiment op de tap en op 
fles. De Franse vader van Benjamin kiest de wijnen 
uit. “Het gaat bij ons altijd om de kwaliteit.” 
Behalve huisgemaakte ijsthee worden bij Café 
Publiek onder andere goede koffie, verse groene 

smoothies en fijne salades geserveerd. “En onze 
crispy chicken is een regelrechte hit,” zegt een 
enthousiaste Youp. “We krijgen veel feedback van 
het publiek, wat we heel fijn vinden.” 

Benjamin benadrukt: “We proberen het zo goed 
mogelijk te doen. Dit is onze passie. Toen we 
hoorden dat dit pand beschikbaar was, hebben we 
meteen actie ondernomen. Het ligt aan een mooie 

kade met een terras aan het water. Met goede 
buren, zoals Nomads en Blend, die ons heel vrien
delijk en gastvrij ontvangen hebben.” Youp: “We 
willen indruk maken met goede service en eerlijke 
producten. De start was spannend, hard werken en 
vooral heel leuk. We kunnen over hoe het gaat niet 
blijer zijn eigenlijk.”

Café Publiek

‘ Onze crispy 
chicken is een 
regelrechte 
hit’

Ronald Eveleens is filiaalhouder van 
Scheltinga Wonen, een familiebedrijf 
gericht op wooninrichting – vloeren en 
raamdecoratie – inclusief meten, advis-
eren en uitvoeren. De winkel zit vanaf 
de start in 2014 in winkelcentrum Oost-
poort, nu dus vijf jaar. Ronald werkt 
er bijna drie jaar en heeft het erg naar 
zijn zin. “Het bevalt me uitstekend. In 
dit winkelcentrum komt zo’n leuke mix 
van mensen. Internationaal ook, en veel 
mensen met een eigen huis die willen 
investeren in duurzame spullen. Ze kun-
nen dat doen omdat ze weten dat ze er 
langer blijven wonen.”

Ronald neemt intussen met een vriendelijke stem 
de telefoon aan. Hij neemt altijd de tijd voor 
klanten, zegt hij. “Mensen die bij ons komen wil
len ontzorgd worden. Ze willen dat het geregeld 
wordt: dat we adviseren, komen meten én komen 

uitvoeren. We werken bovendien met producten 
die niet iedereen heeft, unieke spullen die niet 
overal verkrijgbaar zijn. Dat vraagt ons publiek. In 
dit filiaal moet iemand werken die verstand van 
zaken heeft.”

En dat komt goed uit, want Ronald, die zelf lang 
een interieurwinkel in West heeft gehad, neemt 

een schat aan ervaring mee naar de winkel in Oost
poort. Dit is een mooie plek, vindt hij. “De bouw, 
het hout, het groen. Alles heeft een vriendelijke 
uitstraling. En de sfeer is goed. Dat komt door de 
mensen die het winkelcentrum bezoeken. Het gaat 
allemaal heel gemoedelijk, ook met de mede
ondernemers trouwens. “De toekomst van deze 
plek zie ik heel positief.”

Scheltinga Wonen

‘ We nemen 
graag de tijd 
voor klanten’
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Vanuit hun mooie hoekpand hebben ze 
winkelcentrum Oostpoort zien uitgroe-
ien tot wat het nu is: “Een bruisende 
plek, zeer geslaagd.” De broers Remon 
en Marcel van Lent runnen samen Quick 
Shoe Service. Vakmannen zijn het, met 
liefde voor het ambacht.

Vijf jaar geleden betrokken ze hun zaak, waar ze nu 
met veel plezier vertellen over hun beroep. “Toen 
we hoorden dat er hier een winkelcentrum zou 
komen hebben we ons gelijk ingeschreven. Het 
werk is mooier hier. We krijgen goede schoenen 
waar we mooie reparaties aan kunnen doen.” Om
dat ze meesterschoenmaker zijn, kunnen ook duur
dere merkschoenen gebracht worden. De winkel 
heeft een sleutelservice, bijna alle sleutels worden 
er gedupliceerd. “We doen verkoop en plaatsing 

van sloten en cilinders, en hebben goede onder
houdsproducten en zolen.” Remon is duidelijk trots 
op zijn zaak. Knikkend: “Als je geen plezier in je 
werk hebt, hou je het niet zo lang vol.”

Die liefde voor het vak stralen beide broers uit, ze 
zijn de zesde generatie schoenmakers van de fami
lie en kennen de stad op hun duimpje. “Onze vader 
heeft de naam gevestigd in Amsterdam. “Wat zo 
leuk is van deze plek: mensen maken graag een 

praatje, we hebben veel vaste klanten.” Oostpoort 
hebben ze opgebouwd zien worden van een zand
vlakte tot het bruisende centrum dat het nu is. “We 
hebben alles zien gebeuren. Het is zeer geslaagd 
geworden, met veel reuring en gezelligheid op 
straat.”

Quick Shoe Service

Liefde voor 
het vak, al zes 
generaties

Wat nu W.O.L.F is – World of Lifestyle 
and Fashion – startte in 2016 als pop-
up The Cool Collective aan het Oranje-
Vrijstaatplein. Het is een collectief van 
meerdere merken, van vooral ontwerpers 
uit Amsterdam. “We zijn een waren-
huisje, als het ware. Behalve unieke 
kleding – ook voor heren – hebben we 
brillen, schoenen, riemen, sieraden en 
cadeau artikelen. Eigenaar Ulbe van 
Dijk vraagt een medewerkster hoe zij 
W.O.L.F. zou omschrijven. Ze antwoordt: 
“Het is een conceptstore, een hippe plek 
voor een breed publiek, voor alle leef tij-
den. Iedereen kan hier wel iets vinden.”

Een klant vult aan (en dit is geen afgesproken 
werk): “Het is echt een heel leuke winkel. Ik kan 
hier niet voorbijlopen zonder iets te kopen.” Van 
Dijk hoort het vrolijk aan, dit is wat hij beoogt. Hij 

deed eerder ervaring op in bijvoorbeeld de Cor
nelis Schuytstraat. Over de naamsverandering zegt 
hij: “W.O.L.F. is een naam waar ik meer mee kan. 
Het zat al heel lang als een plannetje in mijn hoofd. 
Andersom is het FLOW, had je dat opgemerkt?”

Oostpoort is top, vindt Van Dijk. “Hier lopen altijd 
mensen, zelfs hartje zomer. Deze buurt, de hele 

Watergraafsmeer: wat een fantastische buurt is het. 
Statig en met aanwas van veel nieuwe mensen.” 
Het winkelcentrum is geslaagd omdat er veel 
onderscheidende winkels zijn. “Sinds de start is het 
aanbod meer divers geworden.” En ondernemers 
helpen elkaar. “Voor de feestdagen kregen wij in
pakles van een van de medewerkers van Parfumerie 
Douglas. Leuk en handig.” 

W.O.L.F.

‘ Wat een fan
tastische buurt 
is dit’
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