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Alles voor Sint en Kerst in Oostpoort: lokaal,
duurzaam, hip en feestelijk

‘Goud kan altijd, maar nu helemaal’
De ondernemers van Winkelgebied Oostpoort doen er alles aan om je ondanks
alles te verrassen en het gezellig te maken. Op pagina 2 van deze special Lekker
Amsterdams zie je dat 28 november de dag van Sinterklaas is in de straatjes
van Oostpoort. Daarna komt er onder meer een miniatuurkerstdorp. Kijk op
pagina 2, op www.winkeleninoostpoort.nl of bijvoorbeeld op Instagram ‘oostpoort_
amsterdam’, voor updates over de speciale acties, het aanbod en de activiteiten.
Er is hard gewerkt om een en ander mogelijk te maken.
De ondernemers blijven zich bovendien vernieuwen. Kijk maar eens op pagina 3.
Meesterschoenmaker Remon van Lent heeft de zaak aan de Waldenlaan een
nieuwe naam gegeven – Schoenmakerij Oost – en hij investeerde in een nieuwe
machine. Hij vindt: “Wat je doet, moet je goed doen.”
Voor in de schoen, pakjesavond, onder de boom en bij het kerstdiner: we stippelden
ook dit jaar weer een fijne cadeauroute voor je uit en leiden je langs duurzame
en Amsterdamse merken, schitterende boeketten, glitteroutfits, retrogames,
spulletjes voor kinderen en de heerlijkste lekkernijen. Zoals een van Amsterdamse
ontwerpers van Doordeweeks & Co het met veel passie verwoordt: “Mijn doel is om
het vuur in je aan te wakkeren.” Kijk maar op pagina 4 en 5.
Op pagina 6 komt nog een ondernemer aan het woord die gelooft in haar
producten. Pien van biobuurtwinkel Biolicious: “Je ziet dat in deze tijd kleine en
lokale producenten een kans krijgen. Mensen gaan op zoek naar lokale winkels die
vertrouwd voelen.” Die vind je gelukkig volop in Oostpoort.
Tenslotte vind je op pagina 7 een fijne puzzel voor de rustige uurtjes.
Veel leesplezier, en fijne feestdagen!
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PAKJESLOODS VAN SINTERKLAAS - KOM JIJ EEN KIJKJE
NEMEN EN WEET JIJ ALLE HULPPIETJES TE VINDEN?
JUTE ZAK VAN SINTERKLAAS - DEZE SCOOR JE OP 28
NOVEMBER BIJ DE ONDERNEMERS VAN OOSTPOORT

MINIATUUR KERSTDORP - LAAT JE VERWONDEREN IN DE
WINTERSE WERELD VAN WINKELGEBIED OOSTPOORT
HORECA VOUCHERS - STEUN DE HORECA EN ONTVANG EEN
ACTIEBON CADEAU
2

SCHOENMAKERIJ OOST
‘EEN NIEUWE ZOLENPERS SPECIAAL VOOR

SNEAKERS EN WANDELSCHOENEN’

VITAMINSTORE
‘IK BEN HIER
GOED OP MIJN
PLEK’

Ellen Dekker is storemanager van Vitaminstore in Oostpoort. Ze werkt hier al bijna vijf jaar met veel plezier.
Na haar studie psychologie voelde ze er meer voor om
actief en creatief bezig te zijn. Ze is zich gaan verdiepen in voeding en gezondheid. “Ik heb veel geleerd en
gelezen.” Alle medewerkers van de Vitaminstore zijn
health coaches: je kunt in de winkel altijd terecht voor
advies over de producten, zoals voedingssupplementen, sportvoeding en natuurlijke beautyproducten.
Ze vertelt: “In deze donkere tijd lopen veel mensen binnen met vragen
over supplementen die de weerstand ondersteunen. Zoals vitamine
D3, volop in het nieuws in verband met corona, maar ook vitamine C
en multi’s. We helpen graag bij de vraag hoe je je gezondheid optimaal
kunt ondersteunen.”
Happy Healthy is het motto van de Vitaminstore en daar staat Ellen dan
ook voor. Behalve supplementen en verzorgingsproducten vind je in de
winkel ook veel duurzame producten en cosmetica die niet bijdragen
aan de plastic soup, zoals crèmes zonder van die piepkleine plastic
bolletjes erin.
Voor de feestdagen – mooie aanbiedingen vind je in het Vitamin Magazine – zijn er tal van ‘conscious christmas gifts’. “Er komt een mooi
opgemaakte tafel in de winkel met duurzame cadeaus. Daarop vind
je bijvoorbeeld de eerste gecertificeerde 100% natuurlijke shampoo
van het Nederlandse bedrijf Skoon, natuurlijke tandpasta, hippe,
herbruikbare waterflessen die ook warme dranken op temperatuur
houden, en lekkere kerstthee. En voor kinderen zijn er de populaire
Warmies-knuffels.”

Onder het logo staat: Voor al je schoenreparaties
en sleutels. En zo is het. Remon van Lent is meesterschoenmaker. Hij is de zesde generatie schoenmakers
van zijn familie in Amsterdam. De naam Quick Shoe
Service nam hij over van zijn vader, en onlangs voerde
hij een naamswijziging door: Schoenmakerij Oost.
“Ik hou van duidelijkheid,” legt de vakman uit. “Schoenmakerij Oost
past meer bij deze tijd. We doen alleen maar kwaliteitswerk. We kunnen ook de mooiere, duurdere schoenen origineel repareren. Daarom
heb ik onlangs geïnvesteerd in een nieuwe, goede pers met een mooie
leest, speciaal voor wandelschoenen en sneakers.”
Een specialiteit heeft hij niet, want hij vindt: wat je doet, moet je goed
doen. “We zijn in principe van alle markten thuis, maar we doen
bijvoorbeeld veel zogenoemde onderwerken van schoenen. Dan vervangen we de hele zool, zogenoemde langzolen, in plaats van alleen
de hak of een stuk zool. Dit doen we bij onder meer bergschoenen
en nette herenschoenen.” De winkel heeft ook een sleutelservice,
inclusief het plaatsen van sloten en cilinders. “Daarnaast verkopen we
goede onderhoudsproducten en inlegzolen.”
Remon houdt van zijn werk en heeft er plezier in. “Ja, natuurlijk.
Anders hou je het geen dag vol. Je moet er wel iets moois van maken,
en dat doe ik dan ook. Dat krijg ik ook wel terug van mijn klanten.” Vol
trots besluit hij: “Mensen weten me nog steeds te vinden, dat is mooi.”
Waldenlaan 114a.

Ellen is in Oostpoort nog lang niet uitgekeken. “Ik vind het echt een
enorm leuke buurt, ik zou niet in een andere winkel willen staan. We
hebben veel vaste klanten, leuke mensen met wie je een band opbouwt. Ja, ik ben hier goed op mijn plek.”
Land van Cocagneplein 46.
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CADEAUROUTE
VOOR SINTERKLAAS EN KERST
LOKAAL, DUURZAAM, HIP EN
LIEFDEVOL
UITGEKOZEN

1. BLOEM!

De straten en etalages in Oostpoort zijn schitterend versierd.

3. CEX – GAMES EN ELEKTRONICA

De winkels liggen vol schoencadeautjes, pakjes voor onder de
boom en ingrediënten voor een smaakvolle maaltijd en een mooi
gedekte tafel. We stippelden ook dit jaar weer een fijne route
voor je uit en leiden je langs duurzame en Amsterdamse merken,
schitterende boeketten, glitteroutfits, retrogames, spulletjes voor
kinderen en de heerlijkste lekkernijen.
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Gouden vazen en kleurige droogboektten
BLOEM! is altijd een ware bloemenpracht, maar nu is de winkel zo feestelijk
dat kiezen lastig wordt. De enthousiaste medewerker Michel laat zien wat er
allemaal te vinden is. “We hebben mooie winterdroogboeketten in schitterende
kleuren. Daar, in de presentatiekasten, hebben we een grote collectie goudkleurige vazen en vazen met een cheetamotief van Vase The World. Goud kan
altijd, maar met Kerst helemaal.” In het midden van de winkel staan mooie
glazen vazen met groen erin en met verschillende soorten amaryllisbollen “Die
bloeien prachtig en zijn altijd populair in december.” Bij BLOEM! vind je ook de
glazen kerstdecoraties van het Amsterdamse merk Vondels. “Echte eyecatchers in je boom.”

2. RITUALS

Bewust genieten van het dagelijks leven
“We geloven dat je schoonheid en geluk kunt vinden in de kleine dingen van het
leven. Rituals helpt je om een stapje terug te doen en eenvoudigweg bewust te
genieten van het dagelijkse leven. Hoe groot of hoe klein ook, onze luxeproducten zijn een perfecte manier om iemand een bedankje te sturen. Ontdek hoe je
iemand bij een speciale gelegenheid blij kunt maken.”

Een walhalla voor gamers

Dit is een walhalla voor gamers. CeX heeft een ruim assortiment aan technologie en vooral entertainmentproducten, zoals mobiele telefoons, headsets,
accessoires en spelcomputers. Maar vooral veel games. Hier vind je álles voor
je Nintendo en Playstation. CeX-supervisor Marcel: “We kopen tweedehands
in, testen het en verkopen het dan weer. We geloven in recyclen. Alles wat na
2002 is uitgekomen ligt hier in de winkel. FIFA 21 is de populairste game van
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dit moment, maar we hebben bijna alle games.” In de winkel intussen, is het
een komen en gaan van jonge en wat oudere liefhebbers. We schreven het
al, CeX is een walhalla voor gamers, een goede tip voor de feestdagen.

4. DOORDEWEEKS & CO

Kleding en sieraden van Amsterdamse ontwerpers
Bij Doordeweeks & co, het nieuwe concept van de doortastende dames van
Doordeweeks verderop in Oostpoort, vind je mooie, diverse collecties van
Amsterdamse ontwerpers. Zoals de passievolle Kwabena Lomo-Tettey met
zijn Make it Happen Wear. Hij maakt onder meer hoodies, T-shirts en sweaters in mooie kleuren en van zacht materiaal. “Het is niet zomaar streetwear, het is een beleving die je hopelijk inspireert om je doelen na te jagen.
Mijn doel is om het vuur in je aan te wakkeren.” Bij Doordeweeks & co vind je
naast de door Natasja Elda ontworpen en gesmede sieraden ook mutsen in
allerlei kleuren en handgemaakte cadeautjes. Be local, buy local.

5. LOODS OF STOCK

Kindermake-up en glitteraccessoires
In deze kinderspeciaalzaak met kwaliteitsmerken voor kinderen van 0 tot
16 jaar zijn net allemaal leuke spullen voor de feestdagen binnengekomen, vertelt medewerker Marloes, terwijl mede-eigenaar Jaap zingend de
decemberverlichting in de etalage hangt. “Kijk, we hebben deze make-up en
nagellak speciaal voor kinderen – op waterbasis zodat het er makkelijk af te
wassen is – in lieve kleuren. De Nijntje-knuffels zijn populair en we hebben
dit jaar hele leuke sieraden.” Er is een ruime keuze in mutsen en sjaals, en
in december vind je hier een ruime keuze aan outfits voor het kerstdiner:
strikjes, overhemden, glitterjurken en glitterrokken. “Fijne feestdagen!”

6. SIMON LÉVELT KOFFIE & THEE
Fairtrade chocolade en speciale melanges

Simon Lévelt staat voor eerlijke teelt en handel, vertelde eigenaresse
Corina al in een eerdere uitgave van Lekker Amsterdams. Voor de feestdagen liggen dus de heerlijkste fairtrade chocoladeletters in de winkel,
en verder vind je er verse kruidnoten en chocolaatjes, kant-en-klare
schoencadeautjes en feestelijke pakketten met koffie, thee, luxekoekjes
en bijvoorbeeld limoncello. “Onze sinterklaas- en kerstthee zijn deze
weken altijd een hit. En wij presenteren elk jaar in december twee mooie,
smaakvolle koffiemelanges, zoals de Golden Empress, waarin je een
vleugje chocolade proeft. De etalage is al prachtig versierd. “Daar zie je
voorbeelden van onze cadeaupakketten, bijvoorbeeld om je medewerkers
mee te verrassen. Ze bestaan altijd uit een smaakvolle koffie of thee met
lekkere dingen voor erbij.”

7. Sialia

‘Diamanten zijn voor altijd’
Bij Sialia hebben ze niet stilgezeten, er is hard gewerkt om de webshop
live te krijgen, zodat iedereen in de feestmaand van de mooiste sieraden
kan worden voorzien. “Diamanten zijn tenslotte voor altijd,” zeggen vader
en zoon Sam en Rafil, de eigenaren. “Kleurstenen zijn populair nu, en
we hebben ons gespecialiseerd in het persoonlijk maken van sieraden.”
Daar is een professionele graveermachine voor aangeschaft. In de knusse
winkel word je hartelijk verwelkomd met een drankje en een hapje, de
ontvangst is al haast net zo persoonlijk als de sieraden. Voor de feestdagen zijn behalve een mooie collectie minimalistisch goud ook vertrouwde
merken als Swarovski en het horlogemerk Tissot op voorraad. “Nieuw
zijn de sieraden van Sif Jakobs, die ook worden gedragen door BN’ers als
Chantal Janzen.”
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BIOLICIOUS
‘GEZOND ETEN
MAAKT JE
LICHAAM STERKER’

EYE WISH
OPTICIENS
‘HIER LOOP JE
MET EEN LACH
NAAR BUITEN’
Hij is contactlensspecialist en bedrijfsleider, en daarnaast managet Adam Mighawry nog 19 andere Eye
Wish-vestigingen. Sinds 2019 is de winkel in Oostpoort
zijn vaste standplaats, en dat vindt hij ‘super’. “Het is
een leuke buurt – ik heb er veel gezien in Nederland –
en dit is een hip and happening winkelcentrum. Bezoekers stralen dat uit, merk ik. Het is hier heel urban.”
Bij Eye Wish Opticiens Oostpoort kun je terecht voor oogmetingen,
brillen, zonnebrillen en contactlenzen. “We hebben mooie merken en
monturen zoals Gucci, Hugo Boss en Ralph Lauren, maar voeren ook
minder bekende merken zoals Silhouette – flexibele, randloze brillen,
een grote naam in brillenland. En Ray Ban blijft onverminderd populair.”
De oogmeting vormt het leeuwendeel van Adams werk, hij is een
specialist. “Mensen komen binnen met klachten aan het zicht. Daarna
voorzien we mensen van advies, en daarbij gaat het ook om een stijladvies: welk montuur past goed bij jouw gezicht. Zeker mensen die
voor het eerst een bril nodig hebben, kunnen onzeker zijn.”
Het valt hem op: “Multifocale lenzen bestaan al jaren, maar de laatste
tijd is er meer vraag naar. Ook de nachtlenzen zijn in opkomst – harde
lenzen die ’s nachts het hoornvlies corrigeren waardoor je overdag
niets nodig hebt – en dat is echt maatwerk. Het is heel belangrijk dat
deze lenzen goed aangemeten worden.”
Eye Wish Opticiens sleepte de afgelopen tijd drie prijzen in de wacht:
beste retailer, beste winkelketen, beste winkel in de optiek. Een
opsteker. “Het mooie van mijn werk is een oplossing op maat vinden
voor de oogklachten van mensen. Ze vertrouwen je, en dan moet je
het waarmaken. Bij ons kom je binnen met een klacht en loop je naar
buiten met een lach.”
Waldenlaan 118.
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De slogan van Oostpoort is Lekker Amsterdams. Toepasselijker dan ooit, vindt Pien Thate. Want er komt
tenminste íets goeds voort uit de crisis. “Je ziet dat
veel kleine en lokale producenten nu een kans krijgen.
Zeker bij ons. Het past helemaal in onze filosofie dat
we het samen moeten dragen.”
“Wij halen onze spullen zo dichtbij mogelijk. Ik ben wekelijks bij
Brandt & Levie, ontzettend passievolle Amsterdamse jongens met
duurzame producten, en koop de heerlijke vegan cakejes in van Holy
Nut, ook van een Amsterdamse.”
Pien Thate is samen met haar man Maurits oprichter van Biolicious.
Naast het reguliere biologische aanbod, met een grote afdeling verse
groente en fruit, verkoopt Biolicious producten die bijna nergens anders verkrijgbaar zijn.
Ze benadrukt: “Als we iets van corona kunnen leren is het dat je beter
niet afhankelijk kunt zijn van de grote jongens. Op veel plekken zag je
bij die eerste lockdown lege schappen, dat hebben wij niet gehad. Wij
halen onze groenten en eieren direct bij de boer in de kop van NoordHolland, met de garantie dat we alles geleverd kregen en mensen dus
gezond konden blijven eten.”
Want het verbaast me, vertelt Pien verder, dat er nauwelijks wordt
gepraat over wat we kunnen doen om gezond te blíjven. “De angst regeert nu, maar angst maakt je ziek. Het is belangrijk om goed voor je
lijf te zorgen en te blijven bewegen. Dat is ook duurzaamheid. Gezond
eten maakt je lichaam sterker.”
“Het besef hierover neemt iets toe. Mensen gaan op zoek naar lokale
winkels die vertrouwd voelen. Zo’n winkel zijn we. Geen supermarkt,
maar een onafhankelijke, ouderwetse winkel met ouderwetse waarden. Ik merk dat mensen graag blijven komen, misschien juist omdat
we anders zijn.”
Land van Cocagneplein 5.

FEESTDAGEN WOORDZOEKER
Zin in een leuke puzzel tijdens de feest
dagen? Vul deze woordzoeker in en vind de
woorden horizontaal, verticaal en diagonaal.
Veel plezier!

ZOEK DE WOORDEN:
AANBOD
BOOM
CULINAIR
DINER
FAMILIE
FASHION
GOURMETTEN
HAPJES
KALKOEN
KERSTBAL

NOT A HOTSPOT

BUT PLEASANT AND
COMFY SHOPPING

Kijk op winkeleninoostpoort.nl
voor de laatste informatie, tips en
leuke extra’s.
oostpoortamsterdam
oostpoort_amsterdam

KERSTMIS
OOSTPOORT
OPTUIGEN
PIEK
RIJMEN
SHOPPEN
SINT
SLINGERS
WENSEN
WINKELEN

Colofon
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Bijlage in opdracht. Productie: A’dam en
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The Porterhouse bar
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59

www.winkeleninoostpoort.nl

oostpoortamsterdam

oostpoort_amsterdam

