Part of the city p oost
Arnoud Aalbersberg en Corine
Schmal van Coffee Shots brengen
‘specialty coffee’ naar Zuidoost.
De nieuwe stadswijk rond de
Hondsrugweg heeft de primeur.

Kwaliteitskoffie
in Zuidoost

Hondsrugweg komt er een stadspark tussen
de Arena en IKEA. In Amstel III, zoals het
nieuwe stadsdeel heet, komen ook betaalbare huurwoningen.”

In de hele stad struikel je over hippe tentjes
met koffie van de allerbeste bonen uit
de meest exotische oorden, maar niet in
Zuidoost! Met de opening van Coffee Shots
van Arnoud Aalbersberg en Corine Schmal
is dat voorbij. Het duo kende de Hondsrugweg niet, maar na uitleg van kwartiermaker
Chiel Griffioen waren ze óm.
Vanaf september delen ze voor vier jaar een
ruimte op de hoek van het Bullewijkpad
en de Hondsrugweg. Griffioen geeft er
informatie over de ontwikkelingen in het
gebied, Aalbersberg en Schmal serveren
er koffie, ontbijt en lunch. In het begin aan
kantoorpersoneel, later ook aan bewoners.
Aalbersberg zegt: ,,Nu staan er hotels en
kantoren, maar het gebied wordt een
bruisende stadswijk. In plaats van de

Eerlijke prijs
Bij Coffee Shots kunnen bezoekers
flexwerken en loungen op het terras van
zeventig vierkante meter. Aalbersberg:
,,Mensen uit de buurt kunnen elkaar hier
ontmoeten en beter leren kennen. Samen
koffiedrinken verbindt; het is een oeroud
sociaal ritueel.” Aalbersberg en Schmal
hebben al twee zaken in West én een eigen
branderij. In de koffiebranderij branden
ze bonen van boerenbedrijfjes, ondermeer
uit Guatemala. Die boeren krijgen een
eerlijke prijs én een deel van de omzet.

City Tips
SCHAAFIJS, SOUL EN HINDI-POP
Op 7 en 8 september staat winkelcentrum Amsterdamse Poort op
zijn kop! Dan vindt de tweede
editie plaats van ZO Lekker, een
foodfestival met een goede beat.

Dappermarkt en omgeving

Gids zijn voor je buren
STADSDEEL OOST WIL
BEWONERS VAN DE
DAPPERBUURT BETER
WEGWIJS MAKEN IN DE
WIJK. BUURTGIDSEN
ZIJN ZEER WELKOM.

Tijdens ontdekkingstochten van de
Buurtgids lopen buurtbewoners langs
onontdekte parels, lokaal betrokken
ondernemers en bijzondere buurtinitiatieven. De gids wisselt praktische
informatie uit, vertelt verhalen en
beantwoord vragen. Vanaf september
kunnen bewoners van de Dapperbuurt
een rondleiding door hun wijk krijgen.
Deelname is gratis, stadsdeel Oost
betaalt. Om die tours te kunnen
realiseren, zijn er echter nog wel
gidsen nodig. Om te kwalificeren
moeten ze in de Dapperbuurt wonen,
hun wijk goed kennen en bereid zijn
hun kennis te delen. De organisatie
achter de gidsen, Stichting Buurtgids,

geeft hen een korte training en helpt
bij het samenstellen van een tour,
waarna zij zich officieel Buurtgids
mogen noemen. Met het ‘gidsenproject’
speelt Stichting Buurtgids onder meer
in op de wens van gemeenten om de
veiligheid en sociale cohesie te
vergroten, bewoners te laten samenwerken en te laten participeren.

Van falafel en moksi meti tot kaneelbroodjes en pasta. Je vindt het allemaal
in Amsterdamse Poort. Driemaal raden
wat er gebeurt als daar een eetfestival
is? Precies, dan regent het gerechten
uit de hele wereld. Verkopers grillen,
stomen en frituren. Ze mixen drankjes
met kokosmelk en schaven ijs. Maar
dat is nog niet alles; in dit swingende
stadsdeel zijn goede beats immers
verplicht voer. Op dag één van ZO
Lekker draaien de mannen van DJ
Rundfunken tussen 12.00 en 20.30
uur ‘Feel Good Music’ uit vroeger
tijden. Oftewel: disco, soul van Aretha
Franklin. Om 21.00 uur verandert
het winkelcentrum in een openluchtbioscoop. In de film Chef ruilt chef-kok

Carl Casper een chic restaurant in voor
zijn eigen foodtruck. Op de tweede
dag gaan de festiviteiten uiteraard
gewoon door. Om 13.00 uur is La
Fiesta van de partij met reggae, salsa,
bachata, merengue en méér.
Razend populair
Even ademhalen en dan vanaf 16.00
uur gewoon door dansen bij Sabroso,
naar eigen zeggen ‘de gezelligste band
van Nederland’. Reken op Surinaamse
klanken, top 40-hits én hindi-pop,
muziek. Vooral onder Hindoestaanse
Surinamers is deze muziek razend
populair. Ontdek zelf hoe dat komt!
Meer info: amsterdamsepoort.nl

OP VAKANTIE IN
DE HORTUS

Mijn
plek

Deelnemen?
Bewoners van de Dapperbuurt kunnen
zich aanmelden via buurtgids.nl.
Buurtgids worden?
Aanmelden kan tot 6 september via
buurtgids.nl/buurtgidsen.

Spil van

buurtnetwerk

Zij doet iets goeds voor de buurt!
Ramon Schleijpen is coördinator bij BOOST Transvaal,
een ontmoetingsplek voor vluchtelingen en buurtbewoners. Enthousiast vertelt ze: ,,Toen er in 2016 veel
vluchtelingen naar Amsterdam kwamen, organiseerden
we met buurtbewoners een tijdelijke opvang voor dertig
vluchtelingen. We leerden dat het zonder netwerk heel
moeilijk is om een nieuw leven op te bouwen.
Vanuit dat idee is daarna BOOST ontstaan. Zoals je
op boostamsterdam.nl kunt lezen, is ons programma
breed. De meeste vluchtelingen komen om de taal te
leren, maar ook om andere mensen te leren kennen.
En van het een komt het ander. Een vluchteling vertelt
bijvoorbeeld wat voor werk hij zoekt, een buurtbewoner
helpt hem daarna op weg. Buurtbewoners doen graag
mee; voor hen is BOOST net zo waardevol.”

BIJZONDERE BUURTBEWONERS OVER HUN FAVORIETE PLEK IN DE
STAD. DEZE WEEK: CAMIEL OVERGAAUW, MANAGING PARTNER
VAN HET PR BUREAU. HIJ WOONT IN DE SWAMMERDAMBUURT.

,,Zonder netwerk is het moeilijk
een nieuw leven op te bouwen.”

,,Er zijn twee ongewone plekken waar
iedere Amsterdammer ooit moet zijn
geweest: de verborgen kerk Onze Lieve
Heer op Solder en de Hortus Botanicus.
Als kind keek ik altijd uit naar de dag
dat de reuzenwaterlelie weer bloeide
en er een baby op het enorme drijvende
blad werd gelegd. Ik kom er nu ook nog
vaak. De Hortus maakt me altijd rustig
en blij. Mijn kinderen zijn dol op de
vlindertuin. Als ik door de kas met verschillende klimaten loop, dan heb ik het

idee dat ik even op vakantie ben; in het
tropische deel zijn planten
van wel zes tot tien meter hoog.
Prachtig! De Hortus is mijn ‘allerfavorietste’ plek in Oost, maar ik heb
nog meer favorieten. Zo lunch ik
graag bij Bakers & Roasters op het
Kadijksplein en train ik het liefst bij
Vondelgym aan de Wibautstraat.
Hotel Arena heeft nu het lekkerste
terras van Amsterdam. Oost is gewoon
het leukste stadsdeel van de stad.”

