
Boodschappen
Johan Huizingalaan 181

Bulgarije Shop
Iedere dinsdag komt er een vrachtwagen 
rechtstreeks uit Bulgarije om producten 
af te leveren aan deze speciale 
onderneming in Slotervaart. Vrij uniek 
in Amsterdam en een begrip onder 
de doelgroep. Een groot assortiment 
aan levensmiddelen voor je dagelijkse 
boodschappen. Je kunt deze winkel niet 
missen met haar Bulgaarse vlag in de 
winkelruit. Kom eens binnenwandelen 
om kennis te maken met nieuwe 
smaken. Elke dag  geopend tot 21 uur! 

www.bulgarijeshop.nl

Wie was Johan 
Huizinga?
De grootste Nederlandse historicus 
van de afgelopen eeuw, grondlegger 
van de cultuurgeschiedenis in ons 
land, cultuurfilosoof en antropoloog. 
Bedenker van het woord ‘ludiek’. Dat 
alles was Johan Huizinga (1872-1945). 
Zijn belangrijkste werken zijn Herfsttij der 
Middeleeuwen (1919), Erasmus (1924), en 
Homo Ludens (1938). Dat laatste werk, 
‘De Spelende Mens’ is een onderzoek 
naar de grote betekenis van het spel 
(tegenover ernst) in sport en cultuur. Hij 
had een voorliefde voor sprookjes en 
bewondering voor de middeleeuwse 
ridderlijke ethiek. Zou hij zelf van spelen 
hebben gehouden? En van eten? 

Lekker pittig
Pieter Calandlaan 15

Mac’s Food 
Place
Loop eens om de hoek bij de Johan 
Huizingalaan de Pieter Calandlaan op 
(richting station Lelylaan) en stap bij de 
gele luifel naar binnen. Hier zit Mac’s 
Food Place: een Surinaamse snackbar 
met de lekkerste Surinaamse hapjes. 
De open keuken en de altijd spontane 
en vriendelijke bediening zorgen voor 
een relaxte sfeer. Maar wees op tijd, 
want tijdens lunchtijd kan het hier 
aardig druk worden!

Over Nieuw-West 
Open
Amsterdam Nieuw-West, het stadsdeel 
dat Cornelis van Eesteren ontwierp als 
wijk voor de toekomst, bestaat 60 jaar. 
Tijdens het programma Nieuw-West 
Open staan we hier op een feestelijke 
manier bij stil. We kijken samen terug, 
we kijken vooruit, maar vooral om 
ons heen. Zestig weken lang, van 
september 2012 tot en met november 
2013, reist Nieuw-West Open door het 
stadsdeel. Iedere maand brengen we 
een deel van Nieuw-West onder de 
aandacht. In januari en februari is dat 
het gebied in Slotervaart, rondom de 
Huizingalaan. 

www.nwopen.nl

Over Chekkers
Chekkers, de eigenzinnige 
speurneus die de hele wijk 
en buurt afspeurt naar de de leuke zaakjes 
in Nieuw-West, is een initiatief van Nice 
Nieuw-West. Deze kaart is een voorloper 
van de Chekkers uitgave die in het voorjaar 
van 2013 verschijnt met nog meer leuks uit 
Nieuw-West.

Tip Checkers
Help Chekkers de leuke zaakjes en onder-
nemers te vinden. Heb jij een paar mooie 
adresjes, producten en andere leuke dingen 
uit jouw buurt die wij moeten checken? Tip 
Chekkers en geef je suggestie aan ons door 
via info@nicenieuwwest.nl. Liefst met een 
motivatie en wie weet staat jouw ‘Chekker’ 
in de volgende Chekkers, nice!

www.nicenieuwwest.nl

Proefroute
Johan Huizingalaan
Nieuw-West
 

CHEKKERS
CHEKKERS.NL

www.nwopen.nl

Nice to
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!

  Nieuw-
West

09

12

Eetstraat 
Johan Huizingalaan

Proef de ‘eetstraat’ Johan Huizingalaan, rijk aan 
culinaire winkels en restaurants van diverse nationali-
teiten.

Eetstraat
In 1955 verwelkomde Slotervaart haar eerste bewo-
ners, in datzelfde jaar was de Johan Huizingalaan 
gereed. Deze moderne, brede laan vol winkels en res-
taurants ontspringt in het noorden van Slotervaart uit 

Oostoever, en loopt in een rechte lijn zuidwaarts 
helemaal tot aan de Nieuwe Meer. 
Typerend voor de Huizingalaan, in de 
volksmond bekend als ‘de eetstraat’, 
is de rijkdom aan culinaire winkels en 
restaurants van diverse nationaliteiten. 

Zo waan je je in Thailand bij Suvarnap-
hum en kan je de Marokkaanse cultuur 
opsnuiven bij Du Maroc. Of wat dacht je 
van de door menig bezoeker hoog be-
oordeelde keukens van Tong Fa (Chinees) 

en Asian Taste (Indonesisch)! Wie al die smaken en 
culturen in huis wil halen kan Surinaams afhalen bij 
van Mac’s Food Place, een uitgebreide catering laten 
verzorgen door Saladetuin-West of boodschappen 
doen bij Jaron (voorheen Bertram Brood), Casa Deli, 
India Bazaar, Supermarkt de Marokkaan en de Bulga-
rije Shop. 

Ook zijn er nog steeds buurtwinkels uit de beginperio-
de, zoals Banketbakkerij Schouten. 
Al sinds de oplevering in 1958 is deze gevestigd in 
één van de karakteristieke winkelruimten van de flats 
van architect Bijvoet, aan de Noordkant van de Laan. 
Zelfs tot ver buiten de wijk kent men de leus: “Wat is 
beroemd in Slotervaart? Schoutens hazelnoottaart!”.
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Gastvrij
Comeniusstraat 513

Du Maroc
Geroemd om hun heerlijke en betaalbare 
verse vis-, vlees- en vegatarische gerech-
ten. Couscous, rijst en meer. Iedereen is 
vriendelijk en betrokken. Wat blijkt, de 
hele familie helpt mee. De vrouwen be-
reiden alle kleine hapjes thuis voor. Sinds 
enkele maanden hebben ze het helemaal 
opgeknapt van binnen. Ze hebben nu ook 
een verdieping ingericht speciaal voor 
gezinnen. De Marokkaanse tegeltjes en 
attributen zorgen voor een authentieke en 
tegelijk moderne uitstraling.

Warm
Sierplein 51

Bertram  
& Brood 
Verscholen in een hoek op het Sierplein 
vind je een schattige bakkerswinkeltje. 
Vanaf 8 uur ’s ochtends ruikt het hier al 
naar versgebakken brood. De eigenaren 
zijn moeder Jarda en dochter Charon. Ze 
verkopen er brood van Bertram, heerlijke 
biologische sappen, koffie, vers belegde 
broodjes en diverse gebakjes. Of je deze 
nou ter plekke nuttigt of meeneemt, je 
wordt er in ieder geval warm verwelkomd.

Facebook: Bertram & Brood Sierplein

Kunstzinnig culinair
Johan Huizingalaan 250

Survanaphum 
Wie de echte Thaise keuken wil ervaren 
gaat naar Survanaphum. Dit kleine en 
intieme restaurant staat bekend om de 
authentieke smaken, originele gerechten 
en de vriendelijke bediening. De kok 
blijkt van alle markten thuis. Vroeger was 
hij kickboxer. Nu maakt Winai heerlijke 
en kunstzinnig uitziende gerechten. Zo 
snijdt hij bloemen, bladeren en vogels uit 
meloenen, rettich, wortel en meer, ook 
wel fruit carving of kesalaq geheten. Zijn 
collega Anna maakt hiervan smakelijke 
bloemstukken.

Watertanden
Sierplein 46

Casa Deli
In 2003 openden Rolf en Nico op het 
Sierplein hun Casa Deli; een delicates-
senzaak met een breed assortiment aan 
verse kazen en vleeswaren uit binnen- en 
buitenland, pasta, olijfolie, tapas, wijnen 
en nog veel meer om je vingers bij af te 
likken. Beiden hebben een zeer brede 
kennis van versproducten en nemen 
graag de tijd om advies te geven. Niet zo 
gek dus dat ze een trouwe klantenkring 
van fijnproevers bezitten!

www.casadeli.nl

Op de Johan 
Huizingalaan

01. Café Oostoever Oostoever 1
02. Banketbakkerij Schouten Johan Huizingalaan 76
03. Chinees-Indisch restaurant Lung Tin Johan Huizingalaan 90
04. Catering & traiteur De Saladetuin Johan Huizingalaan 104
05. Restaurant Asian Taste Johan Huizingalaan 116-118 
06. Restaurant Du Maroc Comeniusstraat 513 
07. Grillroom Roos  Johan Huizingalaan 174
08. Restaurant Perla di Roma Johan Huizingalaan 177
09. Supermarkt Bulgarije Shop Johan Huizingalaan 181 
10. Supermarkt Indian Bazaar Johan Huizingalaan 190
1 1. Restaurant Tong Fa Johan Huizingalaan 192 
12. Mac’s Food Place Pieter Calandlaan 15 
13. Brasserie Het Siertje Sierplein 2
14. Sierplein met de woensdagmarkt Sierplein
15. Delicatessewinkel Casa Deli Sierplein 46
16. Winkel Bertram & Brood Sierplein 51
17. Restaurant Suvarnaphum Johan Huizingalaan 250 
18. Marrokaans Eethuis Medina Johan Huizingalaan 294
19. Café de Rooseboom Jacques Veltmanstraat 58
20. Supermarkt De Marokkaan Johan Huizingalaan 314 
21. Café Huizinga Johan Huizingalaan 328-330

Nice!

COMENIUSSTRAAT

SLOTERPLAS

CALANDLAAN

PLESMANLAAN

LELYLAAN

HEMSTERHUISSTRAAT

ROBERT FRUINLAAN

JAN EVERTSENSTRAAT
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