
Overal lichtjes en een knusse sfeer:
‘Genieten van de feestmaand in Oostpoort’
Nu de dagen korter worden en de gezellige decembermaand in aantocht is, zijn de 
straten en pleinen mooi verlicht in winkelgebied Oostpoort, en de winkels sfeervol 
versierd. Het is de tijd van je huis gezellig maken, Sinterklaas onthalen, verlanglijstjes 
en surprises maken, een kerstdiner voorbereiden en pakjes onder de boom leggen.
 
In Oostpoort kun je goed slagen voor al je interieuraccessoires, presentjes en 
ingrediënten voor het familiediner. Om het je nog een beetje makkelijker te maken 
hebben we een fijne cadeauroute uitgestippeld, met een tussenstop om even lekker 
op te warmen. “We hebben mooie acties tijdens deze donkere dagen.” Kijk maar op 
pagina 4 en 5.
 
“Het is hier levendig”, vindt Gwayne, die tijdens zijn lunchpauze graag in Oostpoort 
een broodje gezond scoort. En de sfeer is goed, vindt hij. De vriendinnen Itto en 
Helga komen ook graag lekker struinen en Antoinette, die houdt van speciale 
winkels, kijkt hier graag rond voor de feestdagen. Je leest hun verhalen op pagina 3.
 
Dat het een drukke maand is voor de ondernemers van het winkelgebied spreekt 
voor zich. Maar ze verheugen zich ook enorm op deze tijd. Alana van BOHO: “Ik heb 
al veel cadeautjes in huis gehaald.” Wat haar paradepaardje is, vertelt ze op pagina 
4. De vrouwen achter Doordeweeks openen komende maand hun tweede vestiging 
in Oostpoort: Doordeweeks & Co., gericht op mannen. Dat vinden ze het allerleukst: 
“Het inrichten van een winkel.” Hun verhaal, en dat over bijvoorbeeld het house of 
impact, lees je op pagina 6 en 7.
 
Fijne feestdagen!

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 W I N K E L O V E R Z I C H T
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Pietenparcours, 
pietenband en 
Meet & Greet
Het is feest in winkelgebied Oostpoort, en 
het beloven prachtige dagen te worden. Op 
zaterdag 30 november én zondag 1 december 
tussen 12.30 en 16.30 uur vinden er allerlei 
leuke activiteiten plaats, voor jong en oud. 
Zo is er een uitdagend pietenparcours voor 
kinderen, waarbij ze hun pietendiploma kunnen 
halen. Op zaterdagmiddag komt de pietenband 
het gezellig maken en Sinterklaas is op beide 
dagen tussen 15.00 en 16.00 uur aanwezig 
voor een heuse Meet & Greet.
De winkels zijn uiteraard open en er zijn 
vanwege de feestdagen verschillende leuke 
acties en aanbiedingen.

Zaterdag 30 november en zondag 1 december 12.30-16.30 uur

Kerst in Oostpoort
  Gezellig plein in wintersfeer

Op zaterdag 21 december, zondag 22 december en 
maandag 23 december is het Oranje-Vrijstaatplein 
in winterse sferen, met heaters, picknicktafels, een 
kerstkoor en een hapje en drankje.

  Extra koopavond
Op maandag 23 december is er een extra koopavond, 
de winkels zijn tot 21.00 uur open.
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Oostpoortbezoekers in beeld

‘Genieten van het uitzicht en van de mensen’

Antoinette (68), Buurt: Don Boscobuurt, bij de 
Ringvaart
‘Lekker rondkijken vlak voor de feestdagen’
“Ik woon in de buurt en kom daarom best vaak in 
winkelgebied Oostpoort. Er zijn hier een aantal 
leuke winkels waar ik met plezier heenga. Simon 
Lévelt bijvoorbeeld, daar heb ik zojuist heer  lij
ke koffie en koffiefilters gehaald. Maar ook bij 
Biolicious, Bruna, Bloem! en Albert Heijn kom 
ik graag. Ik ben erg van de speciale winkels, die 
vind je hier gelukkig. Wat ik ook een leuke winkel 
vind is CASA, dat is een aanwinst. Zo vlak voor 
de feestdagen is het leuk om de winkels even 
goed te bekijken.”

Justus (19), Buurt: IJburg
‘Voor kerst een nieuwe outfit gekocht’
“Als ik winkel, dan winkel ik in Oostpoort. Ik kom 
hier langs als ik van huis naar de universiteit in 
Zuid fiets. Voor kerst heb ik een mooie trui en 
broek gekocht bij Het Faire Oosten. Fairtrade, 
daar let ik op. De winkels Sons en WOLF check ik 
straks voor een nieuwe jas. Oostpoort is gezel
lig. Het centrum, met al die toeristen, vind ik te 
druk.” Zijn blik valt op de I Amsterdamletters op 
het OranjeVrijstaatplein. “Ah, goed om te zien 
dat die nu hier staan.”

De straten en pleinen zijn mooi verlicht, de winkels sfeervol versierd, muziek klinkt hier en daar op de achtergrond. Zo met de 
feestdagen in aantocht komen mensen cadeautjes kopen, een nieuwe outfit scoren, accessoires voor in huis halen of lekker wat 
drinken bij kaarslicht. Itto: “Oostpoort is relaxed, gemoedelijk en gezellig.”
Wie zijn de mensen die het winkelgebied bezoeken? We gaan de straat op en spreken zomaar wat voorbijgangers aan.

Rik (24) en Lyfke (23), Buurt: Transvaalbuurt
‘Even alle winkels af, handig’
“Toevallig wonen we twee minuten bij elkaar 
vandaan,” lachen ze. Ze wonen niet samen dus, 
maar zijn wel een stelletje. Bij Bakkerij Balvert 
hebben Rik en Lyfke lekkere dingen gehaald 
voor de lunch. “We komen regelmatig in Oost
poort. Het is fijn dat je nog ergens iets kunt 
kopen zonder dat je het veel te drukke centrum 
in hoeft.” Rik: “Bij Sons koop ik weleens kleren. 
Lyfke: “Als ik van alles moet kopen voor in huis, 
als bijvoorbeeld de shampoo op is, dan ga ik 
naar Oostpoort, even alle winkels af. Handig.”

Itto (46) en Helga (51)
Buurten: Diemen en buiten de stad
‘We zijn lekker aan het struinen’
De vriendinnen Itto en Helga hebben veel 
plezier samen. Altijd, en dus ook vandaag. Itto: 
“Ik ben opgegroeid in Oost, dit is míj́n buurt.” 
Helga: “Ik kom hier ook vandaan. Nu woon ik 
buiten de stad.” Itto: “We komen hier veel, om 
te winkelen en te wandelen. Oostpoort is re
laxed, gemoedelijk en gezellig.” Helga: “We zijn 
lekker aan het struinen, op zoek naar een brood
je voor de lunch. We kopen van alles, bij H&M, 
Parfumerie Douglas of Action bijvoorbeeld.” 
Itto knikt: “Net wat we nodig hebben.”

Gwayne (26), Buurt: Wittenburg
‘Het is hier levendig’
Gwayne is beveiliger in een van de winkels in 
Oostpoort. Tijdens zijn lunchpauze loopt hij 
meestal een rondje langs de pleinen en de 
eta lages, koopt hij ergens een broodje gezond 
en luistert hij naar muziek via zijn oortjes. “Ook 
vandaag, wat een mooie, frisse dag is het. Ik 
geniet van het uitzicht en van de mensen. Het is 
hier levendig, Oostpoort leeft.” Terwijl hij rustig 
om zich heen kijkt, en knikt naar voorbijlopende 
kinderen, bevestigt hij: “Ja, de sfeer is goed.”

Janneke (40), Eef (11) en Coco (10 maanden)
Buurt: Transvaalbuurt
‘Een avondwandelingetje langs het water’
“Nou, we zijn hier wel drie keer per week. Ik 
vind Oostpoort eigenlijk heel makkelijk, omdat 
je er veel hebt. Ik doe de boodschappen, koop 
soms kleding en bij de HEMA echt van alles. 
Vooral voor Coco, maar ook seizoensspullen, 
zoals kaarsen.” Eef vindt het intussen leuk dat 
de letters I Amsterdam nu op het plein staan. 
“Daar kunnen we op klimmen.” Janneke: “We 
maken vaak nog een avondwandelingetje langs 
het water.” Eef trekt aan de jas van Janneke, het 
is hoog tijd. “We gaan lekker lunchen.”
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Neverland Toys ▼
Prachtig educatief en duurzaam speelgoed

“We hebben net drie nieuwe merken in de winkel, 
zegt de enthousiaste eigenaresse. Het eerste is 
Kid’s Concept: houten sets in mooie, niet over
weldigende kleuren. “Zoals een hamerbank, maar 
ook een grappige, pluizige hobbelmammoet.” 
De spullen van Done by Deer – zachte knuffels, 
speenhouders, boekjes en bijtringen – zijn er 
speciaal voor baby’s. “Hun prachtige materialen 
zijn heel duurzaam, zonder gifstoffen.” Dan is er 
nog het lifestylemerk Oyoy, met spullen voor in de 
kinderkamer zoals een wandkleed, knuffelkussens 
en muziekdoosjes. “Dit is ook duurzaam en in leuke 
retrokleurtjes.” Bij Neverland vind je natuurlijk ook 
schoencadeautjes, prachtige puzzels en bijvoor
beeld leuke broodtrommeltjes en bekers.

Hunkemöller ▲
De mooiste lingerie en warme nachtmode 

“Wij hebben deze donkere dagen juist onze Cosy
actie. Heerlijke, zachte en warme nachtmode voor 
jezelf of om cadeau te doen.” De enthousiaste 
assistentmanager Daniëlle tipt ook 29 november. 
“Dan is het Black Friday en hebben we niet alleen 
mooie kortingen, maar kun je ook goed slagen 
voor de feestdagen. De etalage is dan ook hele
maal in kerstsfeer ingericht.” Bij Hunkemöller kun 
je natuurlijk ook terecht voor de collectie Doutzen’s 
Stories en prachtige lingeriesetjes met kousen en 
jarretels in mooie giftboxen. Maar ook voor zachte 
sokken, pantoffels, parfums en nog veel meer. 

BOHO Amsterdam ▼
Een goede sfeer en eerlijk advies

De etalage schittert van mooie kleding en gezel
lige lichtjes, binnen staan pepernoten voor je klaar. 
Alana, eigenaresse van BOHO, geniet enorm van 
de drukte rondom de feestdagen. Ze heeft veel 
cadeautjes in huis gehaald. “Van The Gift Label 
bijvoorbeeld zijn er fijne bodywash, handcrème en 
andere verzorgingsproducten in setjes. Het is een 
Nederlands merk, vegan.” Een ander paradepaardje 
is natuurlijk Rocky Rosa, de door Alana zelf ontwor
pen sieradenlijn: “Lekker anders, lekker opvallend.” 
Deze gouden sieraden zijn hypoallergeen en ver
kleuren niet,  je kunt ze tijdens het douchen of zwem
men gewoon om houden. “En we pakken alles heel 
mooi voor je in.”  

Sieraden, retrospeelgoed, lokale merken en lekkernijen 
Cadeautjesroute voor Sinterklaas en Kerst
De straten en etalages in Oostpoort zijn schitterend versierd. De winkels liggen vol schoencadeautjes, pakjes voor onder de kerst-
boom en lekkernijen voor een smaakvolle maaltijd. Tussen het winkelen door kun je even opwarmen bij de horeca rondom. We 
stippelden weer een fijne cadeauroute voor je uit en leiden je langs duurzame en Amsterdamse merken, mooie sieraden, educatief 
speelgoed, glitteraccessoires voor in huis en heerlijke Portugese wijn.   
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W.O.L.F. ▼
Lifestyle en fashion, unieke spullen

Veel echt Amsterdamse merken vind je bij W.O.L.F., 
en een heel divers palet aan artikelen. Niet al
leen kleding voor mannen en vrouwen, maar ook 
veel cadeauartikelen zoals kandelaars, servies van 
House Vitamin en Doing Goods, planten en de 
mooie sjaals en mutsen van Barts. Bedrijfsleider 
Silvia van W.O.L.F. toont alles met evenveel trots. 
“Deze handgemaakte decoratieve droogbloemen 
in flesjes van Field of Hope bijvoorbeeld. Het zijn 
gerecyclede flesjes, een heel mooi product. Net zo 
duurzaam gemaakt als de verzorgingsproducten 
van Wellmark, zoals badzout en lotions. De sieraden 
ten slotte zijn van Gabestar, een Amsterdams merk. 
De mooie kettinkjes, armbandjes en oorbellen zijn 
heel erg leuk om cadeau te doen, en ook nog heel 
betaalbaar.” 

NOMADS Amsterdam ▲
Culinaire ontdekkingsreis over de wereld

Wie tussen het shoppen door een gezellige stop 
wil maken, kan bij NOMADS goed terecht. Dit 
restaurant, dagelijks open voor borrel en diner, 
en in het weekend ook voor de lunch, heeft elk 
halfjaar een ander land als thema. Nu staan er de 
beste Portu gese gerechten, hapjes en wijnen op de 
kaart. Een van de hoogtepunten? Medeeigenaar 
Jaap: “Pastel de nata, een beroemd en voortref
felijk custardtaartje. En een van de beste Portugese 
wijnen die we op dit moment serveren is een vinho 
verde: een licht sprankelende, frisse witte wijn.” Als 
je er bent, let dan even op hoe mooi het licht naar 
binnen valt. Hier kun je heerlijk even bijkomen en 
fantastisch eten. 

CASA
Interieur, accessoires en veel voor Kerst

Niet alleen voor cadeautjes als fijne stoffen tas
sen en inpakpapier kun je bij CASA makkelijk 
slagen. Wie zijn huis mooi en gezellig wil maken 
voor de feestdagen kijkt hier z’n ogen uit. Er zijn 
kunst kerstbomen in verschillende stijlen, feest
verlichting in alle maten, een tafelklem – “daar 
kun je heel mooi een eettafel mee versieren” – en 
veel soorten kerstballen. Lisa, medewerkster van 
CASA: “We hebben voor elk interieur wel iets pas
sends.” Ze tipt ook de nieuwe glazenlijn I Mera, 
de gouden borden en tafellopers in alle kleuren, 
bijvoorbeeld in glitterzwart. “Die zijn nu heel hip, 
net als de zachte plaids in okergeel.” En wat dacht 
je van de nieuwe wellnesscollectie van Escape? 
“Bruisballen, crème, olie en meer, in mooie sets. 
Die zijn wel erg leuk om cadeau te geven.”

Intertoys ▲
Speelgoed van bekende merken en games

“Kijk, van Lego en bijvoorbeeld Playmobil zijn de 
adventkalenders al binnen,” zegt Mandy van Inter
toys Oostpoort. Ze zijn heel mooi dit jaar. “Heel 
populair is L.O.L Surprise!, daarvan hebben we 
de nieuwste series poppen en beestjes, van klein 
en betaalbaar tot de grote huizen en collec
tor’s items.” Beroemd is natuurlijk de Intertoys
speelgoedgids, voor veel kinderen een jaarlijks 
hoogtepunt. “Lekker knippen en zo je verlanglijstje 
samenstellen.” Behalve de traditionele gezel
schapsspellen, poppen en games zijn er ook heel 
betaalbare schoen cadeautjes. Mandy: “Enorm hip 
zijn Pocket Morphers. Als je alle letters verzameld 
hebt kun je een coole robot bouwen.”  

‘Dit zijn leuke cadeautjes om 
te geven. En we pakken alles 

heel mooi voor je in’ 

▼
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Om de hoek in Oostpoort, naast 
Hunkemöller, opent deze maand 
een tijdelijke tweede vestiging van 
Doordeweeks: Doordeweeks & Co. 
In dezelfde stijl, maar met de focus op 
mannen. Wiske en haar compagnon 
Jildou zijn hard aan het werk om alles op 
tijd in orde te krijgen. Ze beloven: “Voor 
de feestdagen zijn we zeker open.”

Doordeweeks is een winkel met kleding, acces
soires, lingerie, interieur, sieraden en een klein 
beetje vintage. “Het is een mix van ons samen, van 
wie wij zijn. Jildou houdt bijvoorbeeld van kleur, 
ik van wat rauwer. We vullen elkaar aan en dat zie 
je. Dat is onze kracht. Deze winkel is wat wij mooi 
vinden. En dat maakt de collectie spannend en 
uniek.”
 
Het is inderdaad een mooie combinatie van spul
len, met liefde uitgezocht bovendien. “We spreken 

een groot publiek aan,” is Wiske opgevallen. “Bij 
ons komt jong en oud naar binnen, vooral omdat 
we van alles wat hebben, niet maar één stijl.” Ze 
knikt, kijkt nog eens de winkel rond. “Ja, ik ben blij 
met hoe het geworden is.”
 
Het zijn duidelijk aanpakkers, deze vrouwen. 
‘Gewoon dóén’ is een van hun motto’s. Zo is 

Doordeweeks & Co, de tweede vestiging dus, dan 
ook ontstaan. Wiske: “Dat vinden we misschien wel 
het allerleukst: het opzetten en inrichten van de 
winkel.” Voor de opening, én vanwege de feest
dagen, komen de twee zeker nog met wat leuke 
acties. “Dit is een leuke tijd. Druk en gezellig.”

Doordeweeks

‘ Onze collectie 
is spannend en 
uniek’

Toegankelijk en servicegericht, dat is 
Rituals Oostpoort bij uitstek. “Mensen 
komen bij ons voor een cadeau, voor 
ontspanning, voor beleving én voor 
service. Je vindt hier moois voor jezelf 
en moois om weg te geven. Iedereen 
wordt er blij van.”

Dat zegt de enthousiaste Eliza (27). Anderhalf jaar 
geleden werd ze shopmanager van Rituals in Oost
poort, ervoor werkte ze er als assistentmanager, 
ook in veel andere filialen. “Het is hier zo leuk 
omdat het publiek heel divers is. En omdat je echt 
de tijd kunt nemen voor de klanten. Veel mensen 
komen ook vaak terug. Dan kun je bijvoorbeeld 
vragen: ‘Hoe was je vakantie?’ Dat persoonlijke is 
heel belangrijk vind ik. En dat maakt het werk zo 
leuk.”
 
In de winkel is het intussen gezellig druk, zo vlak 
voor de feestdagen. Dan is service dus extra 

belangrijk, weet Eliza. “We nemen de tijd, en elke 
bezoeker krijgt van ons het mooie wintermagazine 
van Rituals cadeau.” En wat zijn leuke cadeautjes 
voor de decembermaand? Lachend: “Alles is bij 
ons toch een cadeautje! Maar bijvoorbeeld super
mooi om weg te geven is de Private Collection: 
luxueuze geurstokjes in mooie grote flessen. Vooral 
de warme, Arabische geuren zijn populair.”

Ze wijst even naar de etalage, daar staatie: de 
beroemde Ritualsadventkalender: Het is een hele 
mooie dit jaar.” Als perfect schoencadeautje voor 
tieners tipt Eliza: “De Holicollectie, met een lek
kere geur, mooi geprijsd en heel kleurrijk.”

Rituals

‘ Het persoon  
 lijke is heel 
 belangrijk’
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Sialia is de Latijnse naam van een 
prachtige blauwe zangvogel in Noord-
Amerika, die wordt gezien als symbool 
van de liefde. Liefde is ook wat Sam (51) 
wil uitstralen met zijn mooie sieraden. 
De juwelierszaak runt hij samen met zijn 
zoon Rafil, het is een familiebedrijf. “Wij 
willen mensen gelukkig maken.”

Sam is net klaar met het inrichten van de winkel 
voor de feestdagen. De kerstslinger met lichtjes 
steekt mooi af bij de nieuwe items die hij voor de 
komende drukke periode in huis heeft gehaald. 
“In deze donkere dagen, en ook omdat het een 
trend is, vragen mensen meer naar sieraden met 
kleurstenen zoals smaragd, robijn en diamanten. 
Daarom verkopen we nu het merk Peter Bruining 
Edelmetaal.”

Ook het Nederlandse merk Blush – betaalbare, 
gouden sieraden – ligt klaar en voor de liefheb

bers is het horlogemerk Tissot erbij gekomen. “Van 
goede kwaliteit en heel stijlvol.” Omdat mannen 
steeds vaker sieraden dragen heeft Sialia een uit
gebreide herencollectie, met onder meer het merk 
Rebel & Rose. Ook aan de kinderen is gedacht: 
“De kleurige horloges van IceWatch zijn leuk voor 
Sinterklaas of Kerst.”
Sam heeft het erg naar zijn zin in winkelgebied 

Oostpoort, de bezoekers zijn er aardig. “Klant
tevredenheid staat bij ons dan ook op één. Vandaar 
onze customized sieradenservice, met bijvoorbeeld 
graveerwerk.” Hij raadt wel aan: “Kom op tijd deze 
maand, dan hebben we genoeg tijd om alles voor 
je in orde te maken.”

Sialia Juweliers

‘ We willen 
mensen geluk
kig maken’

Bij Het Faire Oosten staan fairtrade, 
duurzaamheid en ambacht centraal. 
Sinds dit najaar wordt dit versterkt met 
de punchline House of Impact, waarmee 
bezoekers uitgedaagd worden hun 
mogelijke impact voor een betere 
wereld te onderzoeken. Oprichtster 
Magali: “Dat je positieve impact kunt 
hebben, staat vast.” Onderdeel van deze 
missie is de vernieuwde website, waar 
je de verhalen achter de producten en 
interessante blogs kunt lezen.

Het is wat Magali en haar betrokken medewerk
ers dagelijks motiveert. “Met elke aankoop kun je 
bijdragen aan een betere wereld,” vertelt ze. “De 
tijd dat je je afvraagt: wat kan ik nu in mijn eentje 
betekenen, is allang voorbij. We zijn trots op de 
makers en hun producten en wat dit wereldwijd in 
gang zet. Transparantie daarin is alles. Als je het 
échte verhaal kent, groeit je vertrouwen in de mate 
waarop je impact kunt maken. Die verhalen delen 
we graag.”

In de winkel, met de grootste fair fashioncollectie 
van Amsterdam voor vrouwen en mannen, ac
cessoires, interieur, cosmetica, en producten en 
kleding voor baby’s en kinderen, is alles eerlijik en 
duurzaam geproduceerd. Magali: “Het is de maand 
van cadeaus geven. Met ieder cadeau heb je de 
keuze: vind ik het verhaal erachter belangrijk? Een 
cadeau krijgt zo meer betekenis.”
 

“Onze bezoekers kopen bewust, weten we. 
Er worden steeds meer vragen gesteld over 
herkomst en materialen. Dat is precies waarin wij 
ons onderscheiden: we kénnen het verhaal, dat het 
waard is om mee te geven. Wij hopen dat de gever 
het verhaal vervolgens aan de ontvanger vertelt. 
Het creëren van deze meerwaarde staat bij ons 
centraal.”

Het Faire Oosten

 ‘Kies voor posi
tieve impact 
met je cadeau’
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 44 Flawless Waxing
 45 City Alps

 52 Blend coffee & wine
 53 W.O.L.F. 

 46 Bagels & Beans
 47 Thai Foodcafe
 48 Trainmore - black label
 49 Yatta Sushi
 50 Nomads
 51 Publiek
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