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Zaterdag 12 september 2009 OMD Duivendrecht in de Kleine Kerk, St.Urbanuskerk en 
Wintershoven. Van 11-16 uur. Ook: wandelen en fietsen met routebeschrijving en/of gids. 

Onder de titel “Inspirerend Duivendrecht” is in het Gemeentelijk Historisch Museum, 
Kerkstraat 5 te Ouderkerk a/d  Amstel tot en met zondag 27 september 2009 werk te 
bewonderen van Duivendrechtse kunstenaars. Zij lieten zich inspireren door markante punten 
in Duivendrecht. Langs de inspiratiebronnen is een fietsroute ontworpen door Duivendrecht, 
die langs de Amstel naar het museum in Ouderkerk voert. Openingstijden museum: 
woensdag, zaterdag en zondag van13.00 tot 16.00 uur (vanaf mei ook op vrijdagmiddag). 



	  

	  

In het Zonnehofcomplex liggen sinds 1976 de Duivendrechtse scholen.  
Bij Wet sinds 1985 de basisscholen voor kinderen tussen 4-12 jaar; verdeeld over 8 groepen. 

Groep één en twee  de kleuters en groep drie tot en met acht de overige leerlingen. 
 

Zonnehof 1 
Openbare Basisschool De Grote Beer, vóór 1985 De Grote Beer en de Kleine Beer. 
Zonnehof 4 
Christelijke basisschool De Regenboog, vóór 1985 christelijke lagere school en Pippeloentje. 
Zonnehof 7-8 
De RK basisschool  A.Bekema, vóór 1985 de Sint Joannesschool en Paulus de Boskabouter. 
 
De christelijke school is 2 jaar geleden  leeg gekomen en huisvest nu het PretPaleis van de 
Stichting KiD voor 1 crèche en 1 BSO- groep in Zonnehof 4. 
(BSO = Buiten Schoolse Opvang van maandag  t/m vrijdag van  07.30 - 18.30) 

De komende paar jaar worden in het Zonnehofcomplex zgn. brede scholen gerealiseerd in 
nieuwe gebouwen voor Primair Onderwijs. Brede scholen zijn scholen die structureel 
samenwerken met andere instellingen zoals kinderopvang, welzijnswerk, muziekschool en/of 
sportvereniging. Het totaal nieuwe Dorpshuis is eveneens in het Zonnehofplantsoen gepland. 

Het gestelde doel is de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. 



Bewaren, fröbelen, priegelen….. 

In Nederland werd het kleuteronderwijs pas wettelijk geregeld bij de wet van 8 december 
1955. Het kleuteronderwijs was tweejarig en bedoeld voor kinderen van 4 tot 6 jaar. 
In het begin van de vorige eeuw werd het kleuteronderwijs nog nauwelijks serieus genomen. 
Kwalificaties als bewaarschool en fröbelschool hadden toch een zekere denigrerende klank en 
drukte vrijwel hun enige functie uit, meende men toen. Het kleuteronderwijs bleef slechts 
bestaan bij de gratie van de liefdadigheid van o.a. kerkgemeenschappen en religieuze orden.  

Pas na 1945 kwam er in Nederland meer aandacht voor het kleuteronderwijs.  
In 1950 - na een eerdere poging van minister De Visser in 1920 - diende Minister Rutten zijn 
"Ontwerp van Wet tot regeling van het Kleuteronderwijs" in. Daardoor werden enkele zaken 
eindelijk beter geregeld. Pas in 1956 toen de nieuwe kleuteronderwijswet van Minister Cals 
door de Kamer was goedgekeurd, werd het kleuteronderwijs als volwaardig onderwijs erkend. 
In deze wet werden voor het eerst financiële en onderwijsinhoudelijke zaken voor het 
kleuteronderwijs geregeld en kwam er wat het kleuteronderwijs betreft een einde aan de tijd 
van liefdadigheid. De maatschappelijke behoefte aan kleuteronderwijs was aanzienlijk en er 
werden overal kleuterscholen gesticht. 

Hoe het kleuteronderwijs in Duivendrecht vorm kreeg vertelt Juf Toos ons in een interview. 
Zij was werkzaam als kleuterleidster op de christelijke school waar zij zelf ook leerling was 
van meester Grimme. Om de kleuterschool rechtspersoonlijkheid te geven wordt deze in 
1950/1951 onder de schoolvereniging van de christelijke lagere school geplaatst. 

Na  een brand in de kleuterklas in de Tweede Wereldoorlog konden de kleintjes alleen nog 
naar school als zij een eigen tafeltje en stoeltje meenamen. Er was gebrek aan meubelhout. 

2  november 1964 nam de christelijke kleuterschool het nieuwe noodverenigingsgebouw in 
gebruik aan de Meidoornstraat en kreeg de kleuterschool de naam: Pippeloentje. In 1965 telde  
de kleuterschool 40 leerlingen en in maart 1966 werd het tweede speelwerklokaal aan de 
Meidoornstraat in gebruik genomen. In 1976 gingen de christelijke scholen naar een nieuw 
eigen gebouw aan het Zonnehof. 1 augustus 1985 werd de wet op het basisonderwijs van 
kracht en kleuterschool Pippeloentje ging op in de nieuwe basisschool: De Regenboog. 

Huub Bon, tegenwoordig beheerder van het Gemeentelijk Historisch Museum Ouder-Amstel, 
stelde foto’s beschikbaar van de kleutergroepen die in de jaren ‘50 onderdak hadden in het 
gebouw van de Sint Joannesschool aan de Rijksstraatweg. 

Uit de schoorsteenafvoer van de houten kleuterschool achter de pastorie van de Sint 
Urbanuskerk lekte roestwater. Juf Magda was gedwongen daar een “groenteblikje aan een 
touwtje” onder te hangen. Wij schrijven 1964. 

Voor de nieuwe lokalen van de kleuterschool verzocht de juf aan het eind van dat jaar aan de 
ouders om de kinderen pantoffeltjes mee te geven of een paar dikke sokken met een zooltje 
van schuimplastik. Zij wil de vloer zo lang mogelijk mooi houden….. 
 
De beide peuterspeelzalen in ons dorp kwamen van de grond dankzij particulier initiatief.  
In 1973 ging Lidy Cornelissen op zoek naar onderdak voor een peutergroep en zij kwam 
terecht in bovenzaaltje van verenigingsgebouw Pax.  
En speelzaal De Brulboei bestaat nog steeds, nu in het Dorpshuis. 



 

cbs  “de regenboog” school met daltonwerkwijze. Zonnehof 4 (foto Chris van der Linden) 
Laatste werkdagen van een onderwijzer van  'de Regenboog' Duivendrecht 

 
 

 
 

obs “DE GROTE BEER” 
Zonnehof 1 



Gerda van Westerlaak en Ans Keur gingen in 1976/1977 van start met een peuterspeelzaal in 
een lokaal van de Sint Joannesschool, toen al gevestigd in het Zonnehofcomplex. 
Priegeltje, zo heette de peuteropvang, verhuisde vaak van locatie. 

Hoe er in verschillende decennia in Duivendrecht gekleuterd en gepeuterd werd is allemaal te 
lezen én te zien in dit nummer van Oud-Duivendrechtse Saecken. Voor twee- en driejarige 
kinderen kwamen in Duivendrecht  facultatieve peuterspeelzalen toen gezinnen kleiner 
werden en veel moeders parttime gingen werken. 

In ODS nr.2 in 2003 is de geschiedenis van het lager onderwijs in ons dorp ruim aan de orde 
geweest. Nu gaat de aandacht naar de ontwikkeling van de opvang van de allerjongsten. 
Kleuterscholen werden aanvankelijk “bewaarschool” of  “fröbelschool” genoemd.  
De laatste naam was afgeleid van de naam van een Duitse pedagoog. 
Zonder enige wettelijk regeling - de Kleuteronderwijswet kwam pas in 1955/1956 tot stand - 
werden fröbelscholen gesticht, naar de gedachte van de Duitse pedagoog Fröbel (1782- 1852). 
Dat je daar eindeloos met je handen aan allerlei werkjes freubelde (knippen, plakken, prikken, 
knutselen en kleuren), zou bijna doen vergeten dat Fröbel een pedagoog was met een 
vernieuwende visie op kleuteren. Zo waren er nog meer: bijvoorbeeld Maria Montessori, met 
een eigen visie die nog steeds terug te vinden is. 

Voorbereidend lager onderwijs was de meer officiële naam voor deze vorm van 
kleuteronderwijs. 

Sinds 1985 is het kleuteronderwijs volledig geïntegreerd in het basisonderwijs. De 
kleuterscholen in ons dorp hadden al een samenwerking met die basisschool of waren vlakbij 
elkaar gehuisvest. De katholieke Sint Joannesschool samen met  Paulus de Boskabouter  
(werd de A. Bekemaschool) en de christelijke lagere school samen  met Pippeloentje (werd de  
Regenboog). 
 
Mevrouw Tine (van der Ham) Talsma zette zich in, nadat zij in 1968 in Duivendrecht een 
Waddenlandflat betrok, om openbaar onderwijs in Duivendrecht van de grond te krijgen. 
Per 1 juli 1972 werd M. Fiechter aangesteld als hoofd van de openbare lagere school en 
M.Piet als hoofdleidster voor de kleuters. De openbare school inclusief de kleuters ging van 
start in het gebouw van de katholieke school aan de Rijksstraatweg 233. In 1973 was de 
O.B.S. gevestigd in een vierkamerflat op de eerste etage van de flat Neptunus. De Grote Beer 
en de Kleine Beer respectievelijk de openbare lagere en de kleuterschool werden in 1985 
samen één Grote Beer. 

Aan dit nummer ODS over de peuteren en kleuteren werkten van harte mee: Toos van de 
Brink – Van Eijk, Huub en Helma Bon,  Harry de Beer, Marc Pieneman, Ans Keur, Joke van 
Wattingen, Lidy Cornelissen, Els Vuurmans en Mickey Schouten. Zij leverden de leuke 
interessante verhalen en de mooie foto’s. 

Zij hebben hun uiterste best gedaan om de namen van de kleuters en peuters op de 
groepsfoto’s te achterhalen en zijn daar vaak bijzonder goed in geslaagd. Als u kinderen 
herkent, geef de namen dan door svp. De redactie zal de foto’s met de aanvullende namen in 
het najaar ophangen in de Historische Waaier in de bibliotheek aan het Dorpsplein. 

Wij hopen dat u net zoveel plezier beleefd aan het lezen van dit nummer als wij gehad hebben 
met de samenstelling ervan.                Redactie ODS 



	  

GEDICHTJES IN POËZIE-ALBUMS 
VEELAL DIERBARE HERINNERINGEN  

Apeldoornse Courant 
 

Mevrouw T. van de Brink – Van Eijk uit de Jan van Goyenlaan heeft leuke 
herinneringen aan haar poëzie-album.  

Zij schreef: het was winter ’44 / ’45, de laatste oorlogswinter. Ik was op 
school in Duivendrecht bij Amsterdam  en woonde in Amsterdam-Noord. Zij 
moest dagelijks met de pont over her IJ. Die voer niet regelmatig; dan kwam 
zij wel eens wat later of helemaal niet. Dat had het hoofd van de school, de 
heer Grimme, mooi opgelost. Om beurten mochten een paar meisjes uit de  
klas voor juf spelen. Het ging me blijkbaar goed af, vandaar dat Meester 
Grimme dit versje in mijn album schreef 

Toosje met kleine kleuters 
Opletten met al die peuters 
Om bij hen de juf te spelen 
Schijnt jou vast niet te vervelen 
Je speelt met hen, zo zonder bluf 
En wordt vast een reuze juf 
 
De beginletters van iedere regel vormen de voornaam van mevrouw van de 
Brink: T o o s j e. 
Ze schreef: ”Wat leuk is, wat hij voorspelde is ook uitgekomen. Ik was 
inderdaad een aantal jaren juf op dezelfde school. Juf Toos”. 
 



Juf Toos 

Geboren in de Tuinbouwstraat en vandaar naar de Oogststraat, Amsterdam - Watergraafsmeer  
(Betondorp) is zij getogen in de Tamarindestraat en op de Molenkade alhier.  
Toen kleine Toos op de leeftijd kwam om naar school te gaan, kwam eerst de kleuterschool in 
Betondorp in beeld. Dat was zo traditie in de familie. Het bleek in de praktijk wat ver om 
telkens heen en weer te gaan. Daarom werd gekozen voor de Christelijke School in 
Duivendrecht. Destijds, met de vigerende “verzuiling” (veel godsdienstige of 
levensbeschouwelijke organisaties beschikten over eigen scholen, verenigingen etcetera) lag 
dat voor de hand in een familie van Christelijke huize. 
Het was in de tijd van meester Grimme die met grote vaardigheid talenten ontdekte en 
stimuleerde . Hij was de geliefde meester en later het schoolhoofd, didactisch en pedagogisch 
vooruitstrevend. Nog voor het gepropageerd werd stelde hij het kind centraal en ontwierp hij 
lesmateriaal dat aansloot bij de beleving van het kind. 
 
Hoe hij haar talent ontdekte heeft u kunnen lezen uit de Apeldoornse Courant. ( Juf Toos 
trouwde met Andries van den Brink en verhuisde naar deze stad) waarin haar gedichtje uit 
haar poëzie-album en dierbare herinnering werden geciteerd. 
 
Het artikeltje op de vorige bladzijde spreekt voor zich. Meester Grimme zag in haar een juf in 
de dop. Toch ging Toos eerst een andere studie volgen en vond een baan. 
Omdat haar hart naar kinderen trok deed ze zondagsschoolwerk. Ze vond het heerlijk.  
Op een dag vroeg mevrouw Grimme of ze ’s middags wilde komen helpen op de 
kleuterschool Meester Grimme had meteen aan haar gedacht. 
Dat wilde ze wel en zo begon ze voor zeven-en-een-halve gulden, later meer in de maand, met 
wel dertig kleutertjes in de klas 
 

 
 

Hannie Burger  was hoofd van de kleuterschool in die tijd, later opgevolgd door Gé Wortel. 
Soms moest Hannie elders werkzaamheden verrichten of een vergadering bijwonen en dan 
had juf Toos de supervisie over wel meer dan 50 kleuters. 
 



In die tijd met een ander type kind dat zich verbaasde en vergaapte aan de gezellige 
schoolomgeving en met een andere mentaliteit behept was dan tegenwoordig was dat te doen. 
Hoewel het aan de kwaliteiten van juf Toos lag dat ze nu nog kan opmerken dat het gewoon 
vanzelf ging. 

 

Het waren de jaren ’50. De kindertjes kwamen van ver en moesten overblijven. Toos paste op 
hen tussen de middag. Bij mooi weer konden ze buiten spelen en anders moest er binnen iets 
met spelletjes georganiseerd worden. Zeveneneenhalf jaar heeft juf Toos met haar en ziel voor 
de kleuters gewerkt. Vanaf haar trouwdag was het afgelopen. Geen gehuwde 
onderwijzeressen voor de klas. Zo stond het in de wet. 

 



	  

De dagindeling was als volgt: ’s morgens onder andere matjes vlechten, met blokken bouwen, 
een figuur uitprikken en liedjes zingen. ‘s Middags mochten de kleuters kiezen wat ze wilden 
doen. Meestal  werd er  ook weer gezongen, voorgelezen of een verhaaltje verteld. 
 
Veel geld voor kleuteronderwijs was er niet. De ouders betaalden een bijdrage en dat was het 
eigenlijk wel. Heel zuinig ging men daarom met het beschikbare geld om. Dat was soms een 
probleem. Neem bijvoorbeeld het hoogtijfeest van de kleuterschool: Sint Nicolaas. 
Via via werd een snoepfabriek gevonden waar men tegen redelijke prijs kon inkopen. Het hele 
feest werd uitbundig gevierd. De heer Meinema, later de heer Vuurmans waren Sinterklaas. 
 
Op een keer was er echt geen geld in kas voor dit grote feest. De ouders werden opgeroepen 
om een paar avonden cadeautjes te komen maken. Dat bleek een daverend succes. 
De bijeenkomsten verliepen in een plezierige sfeer en er werd met veel creativiteit en 
inventiviteit gewerkt aan popjes, wiegjes, autootjes en wat er al zo meer als kinderwens 
bestaat. Op de avond voor Sinterklaas mochten ouders en opa’s en oma’s komen kijken. 
 
Soms werd er een fancy-fair georganiseerd. Het initiatief kwam van de lagere school maar de 
kleuterschool profiteerde er ook van. 
 
De kleuterschool maakte in principe geen deel uit van de lagere school ( nu basisschool). 
In een tijd van babyboom na de oorlog ontstond ruimtegebrek. Het kolenhok, jarenlang de 
plek voor stoute kinderen om even bij zinnen te komen, werd omgebouwd tot klaslokaal. 
 
Over kolen gesproken: in die tijd werden de kachels daarmee gestookt. In de winter moesten 
de kachels al vroeg branden om de ruimtes te verwarmen. De vader van juf Toos maakte de 
kachels aan; haar moeder zorgde bij voorkomende gelegenheden als Sinterklaas en Kerst voor 
chocolademelk. 



De schoolreisjes waren hoogtepunten in het schooljaar. Het snoeptrommeltje, gevuld met het 
door het jaar heen opgespaarde snoep, ging onder toeziende kinderoogjes mee. De bus werd 
gehuurd bij Meering. Diverse moeders begeleidden de twee juffen en de kinderen.  
Meestal ging de reis naar Oud-Naarden, maar ook naar het hertenkamp in Zeist of naar de 
“duinen”  (zandverstuiving) bij Soest. 
  

	  

Meester Grimme vroeg speciaal de juffen van de kleuterschool vaak mee als versterking van 
het team van de lagere school. Zij kenden immers de meeste kinderen en je moest met die 
oudere kinderen extra professioneel oppassen onderweg. 
 
Juf Toos vertelde ook over het zand achter de spoordijk waar zij en haar collega de kinderen 
bij mooi weer lieten spelen. Dat bleek later drijfzand geweest te zijn en pas nu realiseer je je  
hoe gevaarlijk dat was. Gelukkig is er nooit een ongeluk gebeurd. 

 
Tot slot memoreerde 
juf Toos de 
toneelstukjes die 
werden opgevoerd. 
Moeders maakten de 
kleding en de 
kinderen genoten 
ervan als echte 
toneelspelers op te 
treden. Assepoester 
was een dankbaar 
sprookje om uit te 
beelden op het 
toneel. 
 

 



Intussen haalde juf Toos haar aktes nuttige en fraaie handwerken. In die tijd was het heel 
gewoon als onderwijzeres om in vrije tijd er bij te studeren om verder te komen.  
De liefde en de daaruit voortvloeiende huwelijksvoltrekking maakte een einde aan een 
enthousiaste carrière. Zij had een heerlijke tijd beleefd en wie haar nu spreekt weet dat dit een 
kleuterjuf was zoals elk kind zich dat zou wensen. 
 
Interview: Jo Blom en Netty Pieneman en Hannie Roos 
 
 
 

 
 
Het gebouw van D’Oude School (1925) is nu in gebruik als activiteitencentrum voor ouderen 

Schoolpad 1-2, achter de Kleine Kerk  



In de Tweede Wereldoorlog  brandde de christelijke kleuterschool af.  
‘s Avonds hadden de werksters de kachels weer aangemaakt om een cocos deurmat te drogen. 
Zij hadden de natte mat op een scherm rond de kachel gehangen. Toen de mat ging drogen 
viel die op de kachel en zo ontstond de brand.  
Het gebouw was van hout, dus bleef er weinig van over.  
Het was een ramp, want bouwmaterialen waren er niet in de oorlog. 
De heer J. Ligtenberg, aannemer uit Ouderkerk, bood uitkomst. Hij had nog bouwmateriaal en 
zo kwam er gelukkig een nieuwe kleuterschool. Zolang de school niet klaar was werden de 
kleuters in de consistoriekamer van de kerk ondergebracht.  
( Later ontving de kleutergroep gastvrijheid in het Paxgebouw aan de Rijkstraatweg). 
 

 
  
Na de brand moesten de kinderen hun eigen tafeltje en stoeltje mee naar school  nemen. 
Netty Pieneman is nog steeds in het bezit van het tafeltje en stoeltje dat zij na de brand op 
haar kleuterschool gebruikte. Het meubilair is gemaakt door een ver familielid, die een 
divanfabriek in Westzaan had. Het was de Fa. Verwer. 
 
Dat  tafeltje en stoeltje zullen te zien zijn bij de informatiestand van de Stichting Oud-
Duivendrecht op Open monumentendag in de Kleine Kerk tussen 11-16 uur 
 
 
 



	  

Juni 1969: Christelijk kleuterschool Pippeloentje in De Meidoorn (nu: d’Spot)  
Uit het fotoboek van Marc Pieneman 

 

	   	  

Bij de voornamen zijn deze achternamen bekend: Marco Verhoek, Wendy van Vliet, Lenie 
Wisse, Rene van Vliet, Erwin Melisse, Gert van der Vaart, Sabine Luttik, Erik Terpstra, Wim 
Stoker, Carolien v.d. Weerd(t?), Marc Pieneman, Marc ten Broek, Petra van Meerveld, Cor 
Verkaik, Jetze Boonstra. 
 
Het eerste versje over het beertje Pippeloentje (... heeft geen sok en heeft geen schoentje...) 
werd in 1950 opgenomen in de bundel 'Het fluitketeltje'. van Annie M.G. Schmidt. 



	  

De allerjongste kleuters 

De kleuters van de katholieke kleuterschool: jaren vijftig van de vorige eeuw 

 

De oudste kleuters 



	  

Met de beide lokalen van de RK kleuterschool was het heel slecht gesteld. Zowel het lokaal 
dat zich bevond in de lagere Sint Joannesschool aan de Rijksstraatweg 233 (gesloopt voor de 
aanleg van metro en spoor) als het houten gebouwtje achter de pastorie. 



	  

De heer Nordsiek stelt de wantoestanden aan de orde en wil actie van het schoolbestuur. 
 
Het R.K. kerkbestuur van de Sint Urbanusparochie vormde tevens het schoolbestuur. 
In 1912 stichtte het kerkbestuur een lagere school: de Sint Joannesschool. Met een lokaal voor 
de bewaarschool. Zie ook onze  Scholen-Special ODS nummer 2, december 2003 
 
De heer H.A.A.V. de Beer maakte in de jaren zestig van de vorige eeuw  met de heren 
J.Kroese, J.Kolk en C. van Wijk deel uit van het kerkbestuur.  
 
Harry de Beer begeleidde de overgang naar een lekenbestuur voor de scholen. 
 
De heer en mevrouw Nordsiek zijn zich als bestuursleden van de Stichting voor Rooms-
Katholiek Onderwijs te Duivendrecht blijven inzetten voor de leerlingen en de scholen.  
 



	  

Uitnodiging van de secretaris van het schoolbestuur H. de Beer voor Mej. Magda 
om op de pastorie te komen praten met het schoolbestuur 
over de precaire onderhoudssituatie van de kleuterlokalen. 

 
November 1964: De nieuwe kleuterschool wordt in gebruik genomen 

En juf Magda kan per stencil de ouders informeren: 
 

 
Wederom volgen hier enkele mededelingen betreffende de nieuwe school.  

Zaterdag a.s om half tien is de verhuizing. In verband met de inrichting van  
de school wordt Maandag, Dinsdag de hele dag en Donderdagochtend vrij  
gegeven. Donderdagmiddag om 2 uur is de officiële opening, waarvoor ik u  
namens het schoolbestuur uitnodig om hierbij aanwezig te zijn. 
Ook de kleuters worden verwacht. 
U zult van uw kleuters gehoord hebben dat ze pantoffeltjes moeten  
hebben voor de nieuwe school. Dat hoeven geen nieuwe te zijn. Een paar  
dikke sokken  met een zooltje van schuimplastik, zodat ze niet uitglijden is  
namelijk voldoende. U zult wel begrijpen dat wij de vloeren zo lang mogelijk  
netjes willen houden. Vanaf vrijdag zijn de schooltijden dan weer normaal. 
Nu het Sinterklaasfeest. 
I.v.m  de zeer korte tijd van verhuizing en inruiming van de school kan er dit  
jaar geen tentoonstelling gehouden worden. Het Sinterklaasfeest wordt 
gevierd op Woensdag 2 december in het st. Willibrordusgebouw aanvang 
9 uur. 
Tot onze spijt kunnen wij de ouders hier niet voor uitnodigen. 
Ik heb nog een vraag. 
Wilt u de kinderenWoensdag 2 December een grote tas meegeven om de  
Sinterklaasspulletjes in te doen 

 



	  

De kleuters van juf Carla in  R.K. Kleuterschool aan de einde van de Rijksstraatweg ca. 1968 

 

 



	  

	  

Ca 1968: de kleutergroep van juf Magda in het gebouw van de Sint Joannesschool 



Ans Keur kwam in 1975 in Jupiter wonen. Tijdens een 
bijeenkomst in het Dorpshuis over het aanbod van 
cursussen spraken verschillende vrouwen elkaar en zij 
constateerden dat er behoefte was om de peuters een paar 
keer in de week naar een speelzaal te kunnen brengen. 
Gerda, moeder van Esther en Anita Kasteel, was 
kleuterleidster en samen met Ans, de moeder van Michel 
Keur, werkte zij een plan, een particulier initiatief, uit. 
In een album heeft Ans Keur heel ontroerende  foto’s en 
krantenartikeltjes en met vertederende stem vertelt zij de 
geschiedenis van de Priegeltjes doorspekt met een paar 
leuke anekdotes. 
  
In 1977 ging Priegeltje van start in de St.Joannesschool 
aan het Zonnehof. Daar werd een speciaal lokaal voor de 
peuters ingericht. Omdat de lagere school zelf met 
ruimtegebrek te kampen kreeg moesten de peuters elders 
onderdak zoeken. Hoofdleidster G. Diemel en leidster 
A.Keur verplaatsten de attributen van de peuters naar De 
Meidoorn. De peuterspeelzaal kreeg daar echter geen 
echt eigen ruimte. Bovendien lag De Meidoorn veel 
minder centraal in het dorp. 
 
De leidsters probeerden nog het noodlokaal op de hoek 
van het Clarissenhof en de Kloosterstraat, waar de  
apotheek een poos haar tijdelijk onderkomen had, te 
huren van de gemeente Ouder-Amstel.  
Al het bidden en smeken van de leidsters bleef echter 
zonder resultaat. 
 
Maar in 1983 zijn de kinderen van Priegeltje weer terug 

bij af  en bij het begin van het schooljaar opnieuw in de St.Joannesschool ondergebracht.  
Daar is een gezellige ruimte voor ze ingericht aan het Zonnehof 7.  
 
De wachtlijst voor de peuters werd korter omdat Priegeltje bij de start van de basisschool 
begint  met een middaggroep. In 1985 werden de lagere school St. Joannesschool en de 
kleuterschool Paulus de Boskabouter samengevoegd tot één basisschool voor groep 1 tot en 
met groep 8.De school heet vanaf nu A.Bekemaschool, vernoemd naar het hoofd der school, 
die na 40 jaar onderwijs afscheid nam.  
 
Het feest op zondag 1 november 1987 -  het 10-jarig bestaan van Priegeltje - werd  bezocht 
door 300 mensen, jong en oud. En de cadeaupot kwam aardig vol.  
Het aquarium is er gekomen net als mooi nieuw speelmateriaal. 
 
Het nieuwe jaar 1989 startte met een heel eigen onderkomen voor Priegeltje.  
Zaterdag 7 januari werd het houten gebouwtje achter het scholencomplex Zonnehof feestelijk 
geopend. De leidsters en enkele ouders hadden met man en macht gewerkt en het grootste 
deel van de kerstvakantie benut om het toch wel verwaarloosde gebouw – een voormalig 
noodlokaal van de openbare school De Grote Beer – van binnen helemaal op te knappen.  



Alles zag er weer fris en vrolijk uit. Er moest alleen nog gespaard worden voor een nieuwe 
vloer. 
 
In dat jaar verruilde Ans Keur de peuterspeelzaal uit Duivendrecht voor een baan aan de 
Middenmeerschool in Amsterdam en nam Malca Bon de leiding van Priegeltje. 
 
Hele goede herinneringen heeft Ans Keur aan de Sinterklaasfeesten met de peuters.  
Vooral aan die ene hilarische situatie: 
 

 
 
Sinterklaas zat geflankeerd door zijn Zwarte Pieten een keer op het podium in de hal van de 
St. Joannesschool voor een prachtig gedecoreerd roodfluwelen gordijn. Sint schoot plots met 
zetel en al naar achteren en het gordijn fungeerde als een soort hang(vang)mat voor de 
Goedheiligman. Bij de (dames) Zwarte Pieten liepen letterlijk de tranen over de wangen van 
het lachen. Niets kon die onbedaarlijke lachbui stoppen en toen was het de beurt aan de 
opkrabbelende Sint om het uit te schateren. De tranen van de Zwarte Pieten hadden voor een 
metamorfose gezorgd bij de Pieten. Het zwart had plaats gemaakt voor wit. En met veel 
kunst- en vliegwerk moest alles voor de goedgelovige peuters snel weer gefatsoeneerd 
worden. 
 
Fons Schouten, de man van juf Mickey, tooide zich regelmatig met mijter en staf. 

Mickey Schouten volgde Truus Schelling, die zwanger was, op als kleuterleidster op de RK 
kleuterschool “Paulus de Boskabouter”. Paulus de Boskabouter is een creatie van de 
Nederlandse striptekenaar Jan van Oort die in 1946 onder het pseudoniem Jean Dulieu (= 
franse vertaling van zijn naam) de eerste Paulusstrip tekende in Het Vrije Volk. 

In 1973 werkte Mickey nog een half jaar in het houten gebouw van De Meidoorn. Fransje 
Verbruggen was hoofd van de kleuterschool maar beëindigde haar carrière toen de kleuters 
naar het scholencomplex aan het Zonnehof verhuisden. Els Westerweel volgde Fransje op en 
van 1977-1980 was Mickey hoofdleidster tot de geboorte van dochter Kim. 

“ Priegeltje” is de naam van het elfenprinsesje uit de boeken van Paulus de Boskabouter. 

 



1977 Start van Peuterspeelzaal “Priegeltje”. 
 

Deze foto is gemaakt in de hal van de Sint Joannesschool ( vanaf 1985 A.Bekemaschool) 
aan het Zonnehofplantsoen. Rechts van de toegangsdeur was het lokaal voor de peuters 

 
 

1. Hoofdleidster  
Gerda van Westerlaak  
2. Michel Keur  
3. Anita Kasteel 
4. Robrecht Kleine Deters  
5. Leidster Ans Keur  
6. Linda Manzaneque 
7. Maikel Latupeirissa  
8. Sandra Kool  
9. Nancy Boeijen  
10. Bianca de Bruijn  
11. Monique de Jong  
12. Annet Bon  
13. Chantal Boeijen 
Dennis Floor (jongetje 
voor Bianca en naast 
Chantal) 
 
 



	  

Er is er een jarig, hoer, hoera…..dat kun je wel zien dat is….. 
 
 
De jarige bij Priegeltje mocht getooid met een feestkroon altijd met stoeltje en al boven op de 
tafel zitten om luid en duidelijk toegezongen te worden door de andere peuters die allemaal 
hun kaboutermutsen op mochten. Een heel verlegen jarige zat eens tijdens het zingen 
ongegeneerd in zijn neus te peuteren en haalde er iets uit dat hij wat ongelukkig in zijn hand 
hield. Juf Ans pakte een papieren zakdoekje om de viezigheid - na afloop van het zingen-  
daar in te laten verdwijnen. Tot haar verbazing zag zij hoe de jarige nog voor de keeltjes 
stopten met zingen het plukje uit zijn neus weer in zijn neusgat terugduwde….. en keek alsof 
er niets aan de hand was.	  



	  

	  

De leidsters in 1988 waren Joke van Wattingen ( links); Ans Keur (uiterst rechts) en rechts 
van het midden Gerda van Westerlaak.	  
	  
Joke van Wattingen, van beroep kleuterleidster, kwam in contact met Priegeltje omdat zoon 
Martin in oktober 1983 naar de peutergroep ging. Dat was in een opgeknapt noodlokaal 
gelegen tussen de basisscholen en de hoge flats. Omdat de hoofdleidster Gerda regelmatig 
inviel op een school in Diemen had Ans keur behoefte aan een ervaren hulp. Joke assisteerde 
regelmatig bij de Priegeltjes. Later accepteerde Joke een baan op basisschool De Grote Beer. 
Na het vertrek van zowel Gerda, Joke en Ans nam Malca Bon de zorg voor de peuters op 
zich. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Voor klimmem en klauteren 
maakten de Priegeltjes gebruik 
van de speelzaal van de 
Christelijke kleuterschool 
“Pippelooentje”  aan het 
Zonnehofcomplex. Na 1985 



m.i.v. het basisonderwijs werd Pippeloentje “De Regenboog” . 



De Brulboei 

Deze naam kreeg de peuterspeelzaal bij de opening van het Dorpshuis, een multifunctioneel 
gebouw waar o.a. een sportzaal en de bibliotheek zijn gevestigd waar zij haar speelruimte 
kreeg. De naam is een bedenksel van de voorzitter van de Stichting Peuterspeelzaal 
Duivendrecht. Er waren meerdere leuke namen ingediend voor de verkiezing. De meeste 
stemmen gingen naar ‘De Brulboei’. 

Zowel binnen als buiten was de toegemeten ruimte kleiner dan de peuters en de leidsters 
gewend waren bij de Meidoorn. Ook waren er meer regels in het Dorpshuis. Het koffie 
drinken van de ouders was niet meer in het speellokaal maar de koffie diende genuttigd te 
worden aan de bar. Er was behoorlijk wat materieel, voor al de buitenvoertuigjes namen nogal 
wat ruimte in. De speelzaal moest multifunctioneel zijn en ’s avonds werd de ruimte gebruikt 
voor cursussen en vergaderingen. Met een schuifdeur was zaal F verbonden met de ruimte 
ernaast. Die werd uiteindelijk voor de peuters en het materiaal vrij gehouden. 

Lidy Cornelissen was de initiatiefneemster van deze peuterspeelzaal. Met haar gezin met 
kleine kinderen woonde zij in de Amsterdamse Dapperbuurt. Omdat op straat spelen ook niet 
alles was vond zij een bij Ons Huis aan de Zeeburgerdijk een speelplek voor haar kinderen. 

Haar schoonmoeder, die in Duivendrecht woonde, maakte het gezin attent op de woningen die 
in het Zonnehofplantsoen gebouwd werden. En zo kwam Lidy met haar gezin in de flat 
Jupiter terecht. Verbaasd constateerde zij dat er in Duivendrecht geen opvang voor peuters 
geregeld was. De opbouwwerkster Jantje Bijker sprak: “Er ligt een schone taak voor jou”. 

Lidy was met twee peuters ervaringsdeskundige en volgde de cursus peuterleidster bij de 
Werkgemeenschap Kindercentra Nederland (WKN). Het vinden van een geschikte ruimte was 
niet eenvoudig. Achter de pastorie stond een gebouwtje. De pastoor wilde dat alleen 
katholieke kinderen geplaatst werden. Lidy wilde de speelzaal openstellen voor ALLE 
Duivendrechtse kinderen. Gelukkig was er helemaal boven in het Pax-gebouw (het 
Willibrordusgebouw) aan het eind van de Rijksstraatweg tegenover de Sint Urbanuskerk nog 
een wel zaaltje over. In die ruimte stond een tafeltennistafel en de zaal werd gebruikt door de 
jongerenclubs. Achter het gebouw lag een tuin overwoekerd door brandnetels. Met hulp van 
de beheerders van het gebouw, de heer en mevrouw Andriessen, en enkele actieve ouders 
waaronder Huub Bon werd de tuin tot een geschikt speelterrein gemaakt voor de eerste groep 
peutertjes. 

Om bekendheid te geven aan het bestaan van de peuterspeelzaal werden huis-aan-huis folders 
verspreid en verschenen advertenties bij de supermarkt. 

Helma Bon herinnert zich dat het een hele klim naar boven was met die kleintjes, waaronder 
haar zoontje Henjo (1970). Samen met Geeke Mattijsen heeft Helma heel wat speelgoed en 
spelmateriaal ingezameld. Als hulpmoeders waren zij aan de peutergroep verbonden. 



Lidy was 4 ochtenden in de week met de 
peuters in de weer. De kleintjes kwamen om 
en om 2 ochtenden. De peuterspeelzaal 
verhuisde naar het gebouw van De Meidoorn 
en werd toen een Stichting mede in verband 
met het aanvragen van subsidie.  

Elly Schelling trad als leidster toe.	  
	  
Foto:  
Heerlijk  buiten spelen bij De Meidoorn. 
 
Lidy vertelt dat zij van de  tafeltjes en 
stoeltjes van de peuters op en door elkaar een 
doolhof maakte, zodat de kinderen naar 
hartenlust konden klimmen en klauteren. Zij 
gebruikte het meubilair multifunctioneel, als 
een soort kleutergym. Tijdens haar studie 
speciaal onderwijs had zij kennis gemaakt 
met de stroming anti-autoritair onderwijs.  

 

 

 

Niet alle ouders waren blij met die 
manier van gymmen en waren bang dat 
de lieverdjes thuis ook van die 
capriolen uit zouden halen. Voor dat 
het fruithapje en het drinken op de 
tafeltjes kwamen was alles weer spic 
en span. En de kinderen genoten! Van 
1973 tot 1976/77 is Lidy Cornelissen 
in dienst geweest van De Brulboei.  

 

Harma Lem (Speekman) volgde haar op en heeft van 1975 t/m 1992  bij  " De Brulboei  " 
gewerkt. 
 
Els Vuurmans was al actief op peuterzaal in het Dorpshuis en is dat tot 1996 gebleven. 

Op de volgende bladzijde laat  Els het reilen en zeilen op De Brulboei zien. 

 

	  



DE BRULBOEI (uit het album van Els Vuurmans) 

	  

Buiten bij het Dorpshuis: Leidsters Elly Schelling en Els Vuurmans 

	  

Speelzaal in het Dorpshuis: Leidster Harma (Lem) Speekman 



	  

1983: De Brulboei 10 jaar. 
 
Feest in het Dorpshuis 
  
Toespraak van wethouder P. Klopper. 
De dame in het wit naast de wethouder 
is Lidy Cornelissen de initiatiefneemster en  
oprichtster  van peuterspeelzaal De Brulboei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	  

Marion bij De Brulboei op 
schoot bij de Sint (G.J.R. Vuurmans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB. Stichting voor Kind en Ouder in Ouder-Amstel (SKOO) heeft m.i.v. 1 januari 2007 van 
de Dorpsraad Duivendrecht de activiteiten van peuterspeelzaal de Brulboei overgenomen. 
Naast De Brulboei verzorgen ook Catalpa met de Capriool aan de Kruidenommegang én de 
Stichting KiD met het SpeelKasteel aan de Begoniastraat en het PretPaleis aan het Zonnehof 
opvang voor kleintjes en de buitenschoolse opvang (BSO). 
 



INSPIREREND DUIVENDRECHT 

Nog tot en en met zondag 27 september 2009  

in het Gemeentelijk Historisch Museum in Ouderkerk  aan de Amstel. 

	  

Burgemeester M.T.J. ( Mieke)  Blankers-Kasbergen, opende de tentoonstelling 
vrijdag 17 april 2009 met de vrolijke klank van een fietsbel.( foto: Jan Selier) 

Naast de burgemeester de voorzitter van de beheerscommissie van het GHM: Piet Roos 
 

Duivendrechtse kunstenaars lieten zich inspireren door een van de vele markante plekken in 
Duivendrecht en stellen hun werk tentoon in het museum. Een fietsroute door Duivendrecht - 
uitgezet door Wil Bart ( SOD) – voert langs die inspiratiebronnen, en langs de Amstel naar 
het museum aan de Kerkstraat 5. 
De geïllustreerde route kunt u afhalen bij Jan&Jan en bij het Dorpshuis op het Dorpsplein 
Of bij het museum zelf. Ook te  downloaden van de website van de SOD. 



	  

Esther Nolte   Lennart Bouman   Maarten Klomp 

Klezmertrio MAJIM tijdens opening  van de expositie : INSPRIREND DUIVENDRECHT 

 

GHM vrijdag 17 april 2009 



HYMNE OP DUIVENDRECHT 
uitgesproken 17 april 2009 

	  
de opening van een inspirerende expositie vraagt om een enkel woord  
daarom vraag ik aan u allen of u mij even aan hoort 
een hymne op Duivendrecht 
is vandaag heel terecht 
allerlei watertjes, nattig en dras  
due vene trajectum, is al wat het ooit was 
een buurtschap gebouwd als een lint  
een traject dat met Utrecht verbindt 
boerderijen, hier en daar een kroeg 
ambachtslieden met hun gezwoeg 
zoete – en karnemelkse boeren  
vroeg op om te vervoeren 
naar vlakbij in de grote stad  
de polder nog weids, smal het pad 
en langs de Duivendrechtse Laan  
ging de schilder Mondriaan 
zag de schoonheid van de boerderijen 
het werden beroemde schilderijen 
die boerderijen van Duivendrecht 
nu bijna allemaal geslecht 
sinds de naam RijksstraatWEG  
kregen wij meer dan sloperspech 
aan de ene kant oprukkend Amsterdam 
vanuit Ouderkerk een bebouwingsplan 
Rijkswaterstaat die zich ermee bemoeide 
de gemeente die met plannen stoeide 
het ene na het andere industrieterrein 
weg alle weiden en.. dat doet pijn 
stadsvilla’s en een Chinese Muur 
en een massa aan infrastructuur 
en al kwam er veel fraai groen  
het was nooit meer zoals toen 
Ouderkerk, het oude dorp, en de Waver  
zijn tot op heden heel wat gaver 
van Duivendrechtse brug tot station 
met de Bijlmer aan de horizon 
staat de katholieke kerk als symbool  
vroeger ook de Sint Joannesschool 
Wintershoven en de Antoniushoeve 
plekken om gaarne te vertoeven 



 
charmant en karakteristiek  
herleeft de oude romantiek 
Lotgenoten als oudste café 
“Mijn Genoegen”completeert het idee 
van het vroegere Duivendrecht 
wij zijn tot in het diepst er aan gehecht 
’t schoolmeesterhuis en ’t protestantse kerkje verderop gelegen 
D’Oude School en Groot Giessenburg, in modern gebruik een zegen 
al die winkeltjes die er ooit waren 
oude huisjes die verklaren 
hoe er werd gewerkt en gewoond 
historisch respect wordt beloond 
al die Duivendrechtse mensen met hun liefde voor wat was 
die zich vurig wensen: afbraak komt niet meer van pas 
kunstenaars vertolken dit  besef 
en met grote inzet en  het nodige lef 
legden zij vast (ieder op zijn/haar eigen manier) 
al die markante punten hier 
op de  fiets zie je alles beter 
en na een paar kilometer……. 
kom je in het gemeentelijk museum terecht 
en ben je opnieuw in Duivendrecht 
 
Ans Quirijnen, secretaris Stichting Oud-Duivendrecht en redactie Oud-Duivendrechtse Saecken 

Stichting Oud-Duivendrecht  W: http://home.wanadoo.nl/sic/sod/  E: st.oud-duivendrecht@planet.nl T 020-6992574 

	  

Ansichtkaart uit 1907 ( Archief John Haen) 



( WETENSW-) AARDIGHEDEN 

Zaterdag 12 september a.s. is het open monumentendag  in Duivendrecht van 11-16 uur. 
In een aparte bijlage bij dit nummer treft u een overzicht van het veelzijdige programma.  
 
23 april 2009 overleed Bernardus (Ben) Hanstede uit de Houtzaagmolen 84. 78 jaar oud.  
In het vorige nummer ODS heeft u over deze zoon van de Duivendrechtse veldwachter 
kunnen lezen. 
 
WATER is en wordt de komende 4 seizoenen het thema bij culturele instellingen in onze 
gemeente Ouder-Amstel. 
De Stichting Oud-Duivendrecht sluit bij het thema aan met foto’s van Oud-Duivendrecht. 
De foto’s  worden eind oktober tentoongesteld. Als u in het bezit bent van foto’s in en rond 
Duivendrecht met als onderwerp WATER dan kunnen die meegenomen worden. 
 
Op de website van het Cultuurplatform http://www.cultuurplatformouder-amstel.nl/ vindt u 
altijd de meest actuele informatie over kunst, cultuur en het Waterproject. 
 
H.A.A.V. (Harry) de Beer, in ons dorp bekend als bestuurslid van het RK Kerkbestuur, is 10 
juni 2009 op 93- jarige leeftijd overleden. Met zijn gezin woonde hij Rijksstraatweg 199. 
Samen met voorzitter F.J. (Fred) Sterk maakte Harry, als secretaris, lange tijd deel uit van de 
Stichting voor Rooms-Katholiek  Onderwijs te Duivendrecht. Beide zijn tot erelid benoemd. 

De route naar het voorontwerpbestemmingsplan Dorpshart op de website van de gemeente 
Ouder-Amstel loopt via de rubriek plannen en projecten – bestemmingsplannen. U kunt tot en 
met 25 september 2009 een zienswijze indienen. In Duivendrecht kunt u de stukken inzien de 
bibliotheek Duivendrecht, Dorpsplein 60 in Duivendrecht (openingstijden: maandag 14.00-
20.00 uur, woensdag 10.00-17.00 uur, donderdag 14.00 -17.00 uur en zaterdag 11.00 tot 14.00 
uur). 

John Haen uit Diemen stuurde ons deze prachtige oude ansichtkaart van de Rijksstraatweg  

 

Links Rijksstraatweg nr.49, hoek Burgemeester van Damstraat. 

De eerste steen van dit hoekhuis werd gelegd 26 april 1930 door Martine van Ee. 



1 juli 2009 verscheen Het Weekblad voor Ouder-Amstel. 
 
Het vertrouwde tweewekelijks verschijnende mededelingen blad voor de gehele gemeente 
Ouder-Amstel “De Amstelgids” is na ruim 50 jaar opgehouden te bestaan. 
Voor Duivendrechters  verschenen in de Echo en in de Diemer Courant incidenteel ook 
nieuws en verslagen uit het dorp. Voor de redactie van Oud-Duivendrechtse Saecken vormden 
die artikelen en foto’s een belangrijke informatiebron. 
 

 
 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw viel een blad “De Duivendrechter” in de bus. 
 

 



UW BIJDRAGE(N) 
 
Als abonnee op het blad Oud-Duivendrechtse Saecken betaalt u per nummer een minimale 
bijdrage van € 2,50 voor elke uitgave. 
 
Voor de  postabonnees komen de portokosten (1.76 euro per nummer) daarbij nog bij. 
 
Het geld dat u meer over kunt/wilt maken komt ten goede aan de Stichting Oud-Duivendrecht. 
Sinds de oprichting 4 juni 1998 zet de stichting zich actief in om het landelijk en historisch 
karakter van Duivendrecht ( het beetje dat nog net niet gesloopt is) te behouden. De Stichting 
wil de kern Duivendrecht van de gemeente Ouder-Amstel GROEN en kleinschalig houden. 
 
De Stichting geeft het blad Oud-Duivendrechtse Saecken uit. Een blad voor en door (oud-) 
Duivendrechters. Tot nu toe verschenen 22 nummers met verhalen en foto’s rond een thema. 
 
De SOD is een particulier initiatief en kan haar doelstellingen verwezenlijken door bijdragen 
van onze abonnees en donateurs. 
 
ING nr.7875172 t.n.v. de Stichting Oud-Duivendrecht 
Mw. J.E. Pieneman – de Jonge, Kloosterstraat 22, 1115 BL Duivendrecht 
 
Wilt u bij de mededelingen op de overschrijving duidelijk vermelden voor welk afzonderlijk 
nummer u betaalt. Bijvoorbeeld: nummer 3, september 2009. 
 
Het is ook mogelijk om één bedrag en/of donatie per jaar te storten op de rekening van de 
Stichting. U ontvangt er minimaal 3 nummers van ODS per jaar voor terug. 
 
Voor abonnees die het gewend zijn om de bijdrage in de drukkosten en hun donatie in een 
envelopje in de brievenbus te doen bij de secretaris of bij de penningmeester van de Stichting 
Oud-Duivendrecht: dat kan nog steeds.  
Wilt u svp op de envelop uw naam vermelden en noteren voor welk nummer u betaalt. 
  
Voor de losse nummers, die u ophaalt bij de bibliotheek in Ouderkerk of Duivendrecht of in 
het Gemeentelijk Historisch Museum, betaalt u rechtstreeks aan de balie. 
 
Voor abonnementen, adviezen, opmerkingen en suggesties kunt u terecht bij: 
 
Wil Bart, bestuurslid, W.Fenengastraat 50, 1096 BM Amsterdam, T 0206922986 
Netty Pieneman, penningmeester, Kloosterstraat 22, 1115 BL Duivendrecht T 0206990773 
Ans Quirijnen, secretaris, Waddenland 41,1115 XD Duivendrecht, T 0206992574  
Voor wandelingen door de gemeente Ouder-Amstel: Jo Blom M 06-22521536 
 
Het e-mailadres van de SOD is: st.oud-duivendrecht@planet.nl  
 
Onze webmaster Rob Veldhuyzen van Zanten verzorgt : http://home.wanadoo.nl/sic/sod/  
 
 
  



 
Aan een pand waarnaast 
onlangs een andere 
woning werd gesloopt 
werd voor de 
goedheiligman een 
waarschuwingsbord  
PAS-OP-EINDE-DAK 
geplaatst.  
Bron: Weekblad 
 De Duivendrechter  
30 november 1972. 
 
De redactie van Oud-
Duivendrechtse 
Saecken besteedt in het 
volgende nummer 
aandacht aan die 
afbraak in 
Duivendrecht- Zuid: 
Woningen moesten 
wijken voor de bouw 
van de metro en het 
spoor. Oud-
Duivendrechters hebben 
het met regelmaat over 
de “geamputeerde 
staart” van het dorp. 
 
Bestuurders van de 
Stichting Oud-
Duivendrecht wensen u 
nu alvast een gezellige 
december - maand toe.  
 
Houd de grote 
Kindervriend in ere en 
maak voor de 
allerkleinste 5 december 
tot een verrukkelijk 
feest. 
 
Voorjaar 2010 
verschijnt een nieuw 
leesboek over 
Sinterklaas van Maria 
Kroon en Harma 
Speekman, beide uit 
Duivendrecht 



	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

De groep middelste kleuters van de Sint Joannesschool, Rijksstraatweg 233 
in afwachting van de nieuwe opbouw. Midden jaren 50. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pas in 1956 toen de nieuwe kleuteronderwijswet van Minister Cals door de Kamer was 
goedgekeurd, werd het kleuteronderwijs als volwaardig onderwijs erkend. In deze wet werden 
voor het eerst financiële en onderwijsinhoudelijke zaken voor het kleuteronderwijs geregeld 
en kwam er wat het kleuteronderwijs betreft een einde aan de tijd van liefdadigheid. 
In Duivendrecht breidden de kleuterscholen zich sindsdien ook uit. 


