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-:91 DEZE DRIE B's 
zijn de fundamenten van 

onze meer dan 

25-j a ri ge ervaring 

IMMERS ZIJ VERTEGENWOORDIGEN : 

BEST, BILLIJK en BETROUWBAAR!! 
Voor het koopen van Uw 

MANUFACTUREN - BEDDEN - TAPIJTEN 
LINOLEUMS 

kunt ge géén van deze drie missen 

KOOPT DAAROM BIJ : H. VA N D E VA L L 
BRUGSTRAAT 1 - TELEF. 7 - POSTGIRO 223544 
VAKKUNDIGE ZAKELIJKE BEDIENING 

GARAGE J. J. SLOKKER 
LUXE VERHUUR 

4 en 6 persoonswagens. Dag 

en nacht geopend. TELEF. 15 

KRAANWAGEN DISPONIBEL 

Re para t i e-lnrichting 
voor ____ _ 

AUTOMOBIELEN 

MOTORRIJWIELEN 

RIJWIE LEN enz. 

AUTOGEEN LASSEN 111111111111 

MOFFEL-INRICHTING VOOR RIJWIELEN 
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S RUND ·. KALFS· EN · ! 
~

S VARKENSSLAGERIJ \' 
A rNEX WORSTEN FIJNE J 
VLEESCHW AREN · · · ~ ! .ALL}~S EERSTE KW ALIT1',IT ~ 

1 ~E~~RK<::~~~r l 
$ TELEF. 37 .JE ADRES ~ 
ae~e.,..-"i)~ct..--'1)a..,,-"'ila....-.)~C2.--""1)~~......-.:ie,....,-n~~~~~se 

Gids voor 

Ouderkerk aan den Amstel 

en Duivendrecht 
uitgegeven met medewerking van het Gemeentebestuur 

Ç}emeenlelijk Ç}a8bedrijf 

J)Ou der ... R ms lel" 

Voordeelige voorwaarden 

voor hui8houdelijk gebruik 

en indu8lrieele doeleinden 

Kookl op <Jas 
hel goedkoop3l 
'Clraagt tarieven 

1 

Mus
eu

m A
mste

lla
nd



Eerste Electr. Smederij Ouderkerk a. d. Amstel 

GEBR. DE JONG 
AUTOGEEN LASSCHEN EN SNIJDEN 

ONDERWIJZER IN PRACTISCH HOEFBESLAG 
HANDEL IN KACHELS. HAARDEN. FORNUIZEN 

OLIEVERGASSERS, OLIESTELLEN. HU ISHOUDELIJKE 
ARTIKELEN. LANDBOUWWERKTUIGEN EN GEREED~ 
SCHAPPEN. SCHAATSEN EN SCHAATSENMONTUUR 

WED. J. VAN LAMMEREN 
Dorpsstraat 9 - Ouderkerk a. d. Amstel 

KOLONIALE WAREN, BONBONS, BISCUITS 

DROGISTERIJ 
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN 

BROOD- KOEK- EN BANKETBAKKERIJ 
N. J. 0 UT 

Fijne Bonbons - Chocolade 

11 
Suikerwerken enz. 

, Ouderkerk a. d. Amstel - Telefoon 32 

BEZOEKT CAFÉ-RESTAURANT 

"KLEIN PAARDENBURG" Tel.53 
Schaduwrijk Amstelterras 

SPEELTUIN - GEZELLIG INTERIEUR 
PRIMA CONSUMPTIE BILLIJKE PRIJZEN 

Aanbevelend, 

H. B. BEKE 
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ZOEKT U EEN GOEDEN KRUIDENIER? 

PROBEER HET MET VAN DER VELDEN 
DORPSSTRAAT 34 - TEL. 29 

DE KWALITEITSWINKEL 
S C H E R P E P R IJ Z EN ! 

KWALITEIT EN BEDIENING: TIP TOP ! 
LEVENSMIDDELEN - VERSNAPERINGEN - WIJNEN enz. 

Tevens ALLES VOOR UW KIPPEN 

INHOUD 

VOORWOORD. 
OUDERAMSTEL 
GEBOUWEN .. 
ONDERWIJS .. 
VOLKSGEZONDHEID 
VERVOERMIDDELEN 
WONINGBOUW . . 
SPORT ..... . 
BRONNEN VAN BEST AAN . 
BELASTINGEN ..... . 
WATER, ELECTRICITEIT EN GAS . 
GEMEENTEBESTUUR . . . . . . 
POST, TELEGRAAF EN TELEFOON 
MUZIEK- EN ZANGVEREENIGINGEN 
RADIO-CENTRALE ... . 
ANDERE VEREENIGINGEN . . .. . 

OTTO's BOEKHANDEL 
OUDERKERK a. d. AMSTEL 

Bldz. 
5 
7 

15 
20 
20 
20 
22 
24 
24 
24 
25 
27 
27 
27 
27 
27 

Vlugge leve ring van lees - en Studieboeken 

Ontwikkelen en afdrukken van filmen en platen 

Abonnementen op alle Tijdschriften en Couranten 

Advertentie bureau 
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COOP . BOERE.NLEENBANK 
OUDERKERK a.d. AMSTEL 

K E R K S T R A AT No. 54 
Opgericht 1899 lnterc. Telef. No. 22 

Spaargelden 
Voorschotten 

Rekening-Courant 
Alle Bankzaken 

4 

Firma S. MANSVELDER 
KAPPER 

Aparte Salons voor Dames en Heeren 
Groote sorteering 

in Parfumeriën en Toiletartikelen 
van le Klas Huizen 

o.a. : COLGATE, PIVER, BOLDOOT, DRALLE, 4711 

COTY, enz. enz. 

TABAK-, SIGAREN- en SIGARETTENMAGAZIJN 

GROOTE KEUZE ROOKARTIKELEN 

Brugstraat 3, Ouderkerk a.d. Amstel 
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VOORWOORD 

OUDER-AMSTEL 

Deez' gemeente bestaande uit vele gedeelten 
Waarvan Ouderkerk en Duivendrecht, de voornaamste wel zijn, 

Biedt den bewoner het genot van veel zaken , 
Zelden zoo vereenigd, waar elders dikwijls schijn. 

Zijt gij rustig van aard . . . bemint gij natuurschoon 
Ouderkerk geeft de rust en de Amstel de pracht. 

Een gas~ en een waterleiding zijn er aanwezig, 
Ook electriciteit voor licht en voor kracht. 

Men vindt er tehuizen voor ouden van dagen. 
Benevens een zwembad en de scholen zijn goed. 

En wenscht gij de rust een wijle te ontvlieden . 
Amsterdam is niet ver en de bus gaat met spoed . 

Moderner van bouw is het Duivendrecht's gedeelte 
Dat zich dicht aan de gre-ns van de hoofdstad bevindt. 

Is de woning er fraai, ruim zijn er de straten ; 
'n Eldorado voor hem, die 't buitenleven mint. 

De golflinks wenkt er, de wielerbaan trekt er, 
Want ook al de sport is modern in deez' dreven; 

Kom, neem een besluit, als het elders U benauwt : 
Naar Ouder~Am stel ! waar 't goed is en prettig te leven! 

Raadhuis Januari 1935 
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:RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERif 

FIJNE VLEESCHW AREN 

P. BUNNIK 
DORPSSTRAAT 11. tegenover het Postkantoor, TELEFOON 34 

OUDERKERK a. d. AMSTEL 
Uitsluitend Ie kwaliteit 
Sterk concurreerende prijzen 

Aanbevelend, 
P . BUNNIK 

GARAGECOMPIER 
TEL. 24 - OUDERKERK a. d. AMSTEL 

Officiëele Chevrolet Service Dealer 

Handel in alle soorten nieuwe en gebruikte 
Automobielen - Motorr ijwielen en Rijwielen 

Reparatie-Inrichting - Vulkaniseeren en Coveren 
van Autobanden Luxe Verhuur-Inricht ing 

Billijke prijzen Nette en vlugge bediening 

Aanbevelen._._ __ _ 

A. COMPIER 

Speciale INRICHTING voor CHEVROLET en FORD 

L. OTTO 
HUIS- EN DECORATIESCHILDER 

DORPSSTRAAT 45 - TELEFOON No. 50 
OUDERKERK AAN DEN AMSTEL 

ELECT R. AUTO- AANNEMER VAN SCHILDER 
SPUITINRICHTING EN BEHANGWERK _ _ _ 
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OUDER-AMSTEL 

OUDERKERK AAN DEN AMSTEL 

Dit is de naam der gemeente, waarvan een en ander in dit 
boekje vermeld is. 

Bij velen is de naam Ouder-Amstel onbekend ; spreekt men ech
ter over Ouderkerk a/d Amstel (de hoofdplaats der gemeente), dan 
komt men daarmede verder. 

In het door Kapelaan van der Loos geschreven werk getiteld : 
"de geschiedenis van Amstelland tot het jaar 1300", vindt men 
o.m. het volgende vermeld : 

"Voor zoover bekend, wordt het eerst in grafelijke rekeningen 
uit de 14e eeuw gewag gemaakt van Ouderkerken. De naams
beteekenis valt gemakkelijk aan te geven. Want, zoo men in 
aanmerking neemt, dat vóór dien tijd in de oorkonden Ouder
en Nieuwer-Amstel eenvoudig "Aemstelle" werd geheeten; dat 
omtrent 1278 te Nieuwer-Aemstel door de geloovigen een eigen 
kerk was gesticht geworden : dan wordt het begrijpelijk, hoe, 
tegelijk met de onderscheiding van Aemstelle in "Nyeaemstel" 
en in "Ouder-Aemstel", de reeds jaren vroeger gestichte kerk te 
Ou der-Aemstel de: OUDERKERK is genoemd geworden. En 
dat de naam "Ouderkerk", geboren uit een samenioop van om
standigheden, die door het volk zelf waren medegemaakt, ook 
als plaatsnaam in zwang is gebleven, zal door een ieder zonder 
bedenking begrijpelijk en aannemelijk gevonden worden. Insge
lijks mag er bij dezen op gewezen worden, dat Ouderkerk in de 
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Bij inwoning of vestiging Ons devies is Uw eisch : 
te OUDERKERK a.d. AMSTEL Het beste voor den 
is UwR~~~:z;:~;;_v;~ tt laagsten prijs" 

VARKENSSLAGERIJ H. M. BOOMARS 
M. STAPPER Koloniale Waren 
Buurt over Ouderkerk 41 Ü U D E R K E R K 
_ Telef. 47 _ Telefoon 31 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

$ L U 1 · b .. d $ $ aat aans uiten II e $ 

i Ouderkerksche i 
i Radio Centrale i 
$ Brugstraat 8 $ 
i Ouderkerk a.d. Amstel -T elef. 13 j 
$ 50 cent per week $ 
~ Aansluiting f 7.50 $ 

i F. W. LAMPE i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

H.H. ROOKERS! ~~~~~~ 
Uw Adres voor prima Gebrs.van der Bijl 
Sigaren, Sigaretten, - Ouderkerk a.d.Amstel 
Tabak en Pijpen, is: TELEF. 23 

J. SCHELLING 
- KERKSTRAA T 62 -

TIMMERLIEDEN 

AANNEMERS 
OUDERKERK a.d. AMSTEL~~~~~~ 
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l 4e eeuw het middelpunt, de kern. de hoofdplaats van alle andere 
buurten en gehuchten was, welke uit die dagen als in Aemstel
land gelegen, zijn bekend geworden." 
De schrijver vervolgt dan : 
"Onder de gew one inkomsten toch, welke naar het grafelijk hof 

werden opgezonden: ,.van de visscherien", ,,van de corentiende", 
van "ganse", leverde Ouderkerk alleen aanzienlijke posten "van 
die merctollen". Aan "die merctollen" vooral willen wij denken, 
als in 1275 door Graaf F lor is V aan "de luiden aan den dam van 
Aemstel" vrijdom va n tolgeld geschonken wordt. 

Hiermede is de geschiedenis van Ouderke rk gedeeltelijk be
schreven. 

Over den bekenden Bullewijkerpolder wordt geschreven : 
"Is dan het aloude "Bindelmere" de tegenwoordige Bijlemer 

geworden, eenzelfde letterverandering valt aan te wijzen bij Bin
delwijk in "Bille- of Bullewijk" : een naam, die, zoowel in de meer
malen genoemde rekeningen : ,.item van Bulwijc Jacob de Gribber", 
als in het necrologium van Egmond wordt aangetroffen : ,,IJsbrand, 
gezegd Brant van Billewijk " . 

Tot den burg: ,,'t Huijs ten Aemstel", dat in 1204 in assche 
ten onder ging. schijnt ook nog een wijk behoort te hebben, ge
naamd "Borchland", doch deze is nergens meer terug te vind en. 

To t de gemee nte Ouder -Amstel behoort ook het dorp Du iven
drecht, dat thans inderdaad een zeer belangrijk gedeelte der ge
meente is en in de toekomst wellicht nog meer zal worden. 

Vroeger was dit blijkbaar anders, want van der Loos schrijft: 
"Van weinig belang voor de jaarlijksche grafelijke opbrengsten 

schijnt Duiven- of Doevendrecht geweest te zijn. Het was slechts 
- gelijk de naam ten deele aangeeft - een drecht : een overtocht 
over de omliggende waterplassen. Voor den graaf leverde het in 
1342- 1343 aan inkomsten "8 ganse" en "van den tinse" 5 sc. 7 d. 

Wat Duiven of Doeven beteekent, weet v. d. L. niet : 
,,Men kan uit gissingen nie t vast noch zeker sluiten" 

(Vondel). 
Of dus aan de duif mag gedacht worden, die over deze wateren 

zweefde en aan den "drecht', een rustpunt zocht, beslisse de lezer". 

Er wordt verder nog geschreven over de Stoppe- of Stokkela ars
brug (waar in de 18e eeuw een bier stekerij stond, in het tha ns nog 
ten deele bestaande pand, bewoond door Kemper s) ; verder over 
de Wavera (tegenwoordig genoemd Waver). Voetangel, Holen
drecht, enz., doch dit zou ons in dit korte bestek, te ver voeren . 

Omtrent "Ri jke W aver" alleen nog dit: Het stond vroeger be
kend als "Schamele Waver", doch nadat de Fran schen in 1672 een 
brandschatting uitschreven, stonden zij zoo verbaasd van de op
brengsten der bewoners, dat zij het oorbaar vonden den naam van 
,,schamel" in "rijk" te veranderen. 

Veel meeningsverschil is er over het feit of het kasteel der V an 
Aemstels te Amsterdam, dan wel te Ouderkerk heeft gestaan. 
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[♦] DRUKKERIJ ttAMSTELLAND" [♦] 
[♦] OUDERKERK AAN DEN AMSTEL [♦] 
[♦] LEVER ING VAN ALLE DRUKW ERKEN ALS: KWITA NTIE S, [♦] 
t♦} NOTA'S , PRIJSCOURANTEN, REKENINGEN, EN VELOPPEN, t♦] "t BRIEFKAARTE N, BRIEFPAPIER , STROOIBILJETTEN . ROUW- :♦: 
"_f_- BRIEV EN EN ROUWKAARTEN, V ERL OVINGS - EN ONDER- "_l~. 
;,! TROUWKAARTEN, VISIT E- EN GEBOORTEKAARTJES, ENZ. t 
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Melkinrichting T. BLOM 
Buurt over Ouderker k 

Melk, Boter, Kaas, Eieren en 
aanverwante Artikel en 

Model Rund-, Kalfs- en Varken sslagerij 

M. BLOEMENDAAL 
Buurt over Ouderkerk 40 

Electrisch Bedrijf met Koelinrichting 

Eerste kwaliteit Vleesch- en Worstsoorten 

Machinaal bereid en gesneden 

UW ADRES VOOR : 

Kruideniers~, fijne Vleeschwa ren, Comestibles, is : 

C. HOGEN DOORN 
Kerkstraat 34 Ouderkerk a . d. Amstel 

Dagelijks hooren en bezorgen 

PR.MA KWAL ITEIT LAGE PRIJZ EN 
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V. d. Loos heeft getracht aan te toonen dat dit heeft gestaan te 
Ouderkerk, op het terrein sede rt een paar honderd jaar in gebruik 
als Port. Isr. begraafplaats, anderen beweren aan de hand van 
oude geschriften dat het zich in het tegenwoordige Amsterdam heeft 
bevonden. 

In Witkamp's Aardrijkskundig Woordenboek vindt men bij de 
beschrijving van Ouderkerk aan den Amstei vermeld : 

,----- •. 

1 ' 
1 ✓~ 

1 

~ 
1 

Ol'.D.ERKF..R.K. dan ,frn ,/11u·te/. 6uvbm ~fL,.,,jl,,,l,,m . ..::rt> al.- het · . ,/ ~ 

.zÛÄ,- yerûunu:IL ti, ,l,'7t J,,,,,.,. .L.Óv8. ,nens Spit-..· ;,., ,l,n ,l;,ere .Ui'J~ ,lq,.,, 
ee,1, trn:Jl'ekr '!lfjuau;}'en, eN Ü Je,s,- tef•'""'vQrJ:j,e J/,r,,-, UPJ-en "t Stumnrl. 
me&- u,v.Àta:n.. î,.~ :vernén • d,"t-.7Jory\ J'<'nlrelr tot- Clll &wr,ufol,ut~- 'VOQr 
,û. Am.skrda,,,.u Jï,du, -. _ __ ~· ____ _ 

Het telde binnen de kom in 1870: 615, in 1890 : 679 inwone rs, 
terwijl het door een brug over den Ams tel verbonden is met de 
groote buurt Over-Ouderkerk in de gem. Nieuwer-Amstel. Het 
heeft een Raadhuis, een fraaie Herv. Kerk, een R. Kath. Kerk. met 
een hoogen toren en ter plaatse, waar waarschijnlijk het slot Amstel 
of Aemstel stond (dat in 1204 werd verwoest), eene begraafplaats 
der Portug. Israëlieten. Op genoemde begraafplaats rust o.a. het 
overschot van Dr. Samuel Sarphati. stichter van het Paleis voor 
Volksvlijt te Amsterdam. Ouderkerk werd in 1204 door de Ken
nemers verbrand, en in 1787 door George Hendrik de Wilde man
moedig tegen de Pruisen verdedigd. 

In de beschrijving van Ouder-Amste l is vermeld, dat deze plaats 
waarschijnlijk het hoofdgedeelte van de heerlijk heid Aemstel was. 
In 1731 werd Ouder-Amstel een ambachtsheerlijkheid, door de stad 
Amsterdam aangekocht, voor de som van f 25.100.-. 

In 1811 waren er 1812, in 1822: 1875, in 1840: 2107, in 1860: 
1843, in 1875: 2184, in 1890: 2748 inwoners . 

(Thans is het aantal inwoners + 4400). 
Il 
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Telefoon 60 

BIJ DIENING 
JE 

BEDIENING 
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Wenscht U voor Uw overledenen een net uitgevoerde 
begrafenis? Vervoeg U dan bij de van ouds bekende 
begrafenis-onderneming van 

P. VAN DER VELDEN Jz., 
Kerkstraat 41 Ouderkerk a. d. Amstel 
Of belt U even op telefoon interc. 54, Ouderkerk a.d . Amstel 
Coöper atieve begrafenissen uitgevoerd met speciale rouw
auto's (dus niet zooals bij de coöperaties, die deze begra
fenissen uitvoeren met blanke auto's, behangen met zwarte 
gordijntjes) voor dezelfde tarieven als bij iedere coöperatie. 
Dus betaal geen contributie per jaar aan coöperaties, 
want hoe weinig ge ook betaalt, het is weggegooid geld 

Beleefd aanbevelend, 

P. van der Velden Jz.,Coiffeur en Begrafenis-Ondern. 
Kerkstraat 41 

Eerste Amstelveensche Autobus-Onderneming 

M. VAN POELGEEST N.V. 
Telefoon 10 AMSTELVEEN - Telefoon 40 

(dag- en nacht
verbinding) 

DIENSTREGELING 
Traject: OUDERKERK- AMSTERDAM 

van OUD ERKERK van AMSTERDAM 

* 7.- 3.30 * 7.30 4.-
* 7.30 4.- * 8.- 4.30 

8.- 4.30 8.30 5.-
8.30 5.- 9.- 5.30 
9.- 5.30 9.30 6.-
9.30 6.- 10.- 6.30 

10.- 6.30 10.30 7.-
10.30 7.- 11.- 7.30 

** 11.- 7.30 ** 11.30 8.-
11.30 8. - 1 12.- 8.30 
12.- 8.30 12.30 9.-
12.30 9.- 1.- 9.30 
1.- 9.30 1.30 10.-
1.30 10.- 2.- 10.30 
2.- 10.30 2.30 11.-
2.30 11.- 3.- 11.30 
3.- 3.30 

* Niet op Zon- en Feestdagen 

** Alléén op Zon - en Feestdagen 

Ouderkerk a.d. Amstel 

Indien U prijs stelt op goed 

DRUKWERK 
vraag dan ook eens prijs 

aan bij de drukkers van 

deze gids. 

Bergema's Boekhandel 

en Drukkerij, Maassluis 

0~~~0~~~~0 

i J. COEVERT i 1 KERKSTRAAT 9 ! 
~ Ouderkerk a. d. Amstel ~ 

i Mr. Mets el aar! 
i Beleefd aanbevelend i 
0~~~0~~~~0 
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Nemen we nu nog hier en daar een greep uit een van een anderen 
kant verschenen beschrijving van Ouderkerk : 

"Dit dorp behoort in den breeden rang dier Nederlandsche dorpe n 
van welke men kan zeggen dat zij zeer aangenaam gelegen zijn : 
Ouderkerk licht in Amstelland, anderhalf uur van Amsterdam, ten 
oosten van den breeden rivier de Amstel. welke de tuinen of erven 
der huizen van achteren bespoelt : de environs van het dorp zijn 
zeer grasrijk en vermaak'lijk, met veelvuldige wateren doorsneden : 
die environs moeten wellicht eerder nog veel aangenaamer geweest 
zijn, naamlijk boschachtiger , want tusschen dit dorp en Abcoude , 
zijn meermaals, eenige voeten onder den grond, veele boomen ge~ 

OOSTERMEER OUDERKERK AAN DEN AMSTEL 
Foto welwil lend a fges taan 

door Otto's Boek- en Fotoha nd e l 

vonden ; men weet hoe winden en vloeden het eertijds houtr ijk 
Nederland van veele zijner bosschen beroofd heeft . Terecht noemt 
de zoetvloejende Willink hetzelve, 't luchtig dorp 

,,Daar de Amstelstroom, al even prat, 
Gevoerd op een kristallen wagen , 

Zo glorierijk door heenen snelt, 
En doet de zilvren baartjens vloejen 

Om met een zacht en deun geweld, 
Z ijn groene boorden te besproejen ; 

Zijn boorden door geen mensch gewraakt 

,,In de oude lijst der verpondingen van 1632 stonden voor O uder~ 
kerk, 162 huizen, in 1732 : 249 huizen en 4 molens" . 

Bij de wandelliefhebbers was Ouderkerk ook vroeger reeds beken d, 
als we lezen : 
14 
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1 

"De aangenaame ligging van dit dorp verschaft hetzel ve veel 
levendigheid, door de menigte wandelaars welken zig ter uitspa n~ 
ninge derwaards begeeven" ... .. 

Er zijn veel voorname buitenplaatsen geweest : 
.,. . . . . . de veele kostbaare en aange naame tuinen, welke langs 
den breede n Amstel gelegen zijn, en meest toe behooren aan voor~ 
naame Amstelda msche Kooplieden, welken aldaar de hande lzorgen 
vergeetende , de duffe comptoirlucht voor den frisschen adem der 
Natuur verwisselende, ook dikwijls Ouderkerk gaan bezoeken" . 

G EZICHT OP OU DERKERK AAN DEN AMSTEL 

Foto we lwil lend afg estaan 
door Otto's Boek- en Fotohandel 

De tol te Ouderkerk bewees dat Ouderkerk op verre na niet 
onder de stille dorpjens geteld moet worden. 

Van de bruggen wordt vermeld : 
.,eene van dezelven licht over den Amstel. naamlijk aan de Noord~ 
zijde bij het rechthuis, en de andere over het water de Bullewijk. 
De tol leverde voor de stad Amsterdam, als bezitter van de Am~ 
bachtsheerlijkheid een inkomen op : in den jare 17 45 werd het 
bruggeld verpacht voor 3000 guldens ; Amsterdam was verplicht 
de bruggen te onderhouden, evenals de straat aan derzelver vleugels". 

G EBOUWE N 

Raadhuis. Vo or een gemeente van den omvang als Ouder~Amstel 
kan men zonder overdrijving zeggen dat het Raadh uis een gebouw 
is, zoo kloek als men in de omgeving niet meer aantreft. 
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.... Dorpsstraat No. 40 
Is een prima adres voor : 

KRUIDENIERSWARE N , WI JNEN, LIKEUREN, GEDISTIL ~ 
LEERD, TABAK. SIGAREN, SIGARETTEN en ROOKART. 

Kunstijsbaan of Natuurijs ? 
Groote sorteering Kunsh Schoonrijden en Kinderschaatsen 

NOREN EN TUIGAGE IN ALLE PRIJZEN 
Beleefd aanbevelend, 

W. D. v. d. HORST 
v.h. J. v. d. HORST Sr. 

LAMPE'S Technisch Bureau 
BRUGSTRAA T 8 - TELEF. 13 

Electrische Licht-, Kracht-, Water-

en Gasinstallaties. Loodgieter 

Erkend Installateur van 't Prov. Electrische 

en Waterbedrijf Noord-Holland 

en van de Gemeente N. Amstel 
Beleefd aanbevelend, 

F. W. LAMPE 
0~~~~0~~~0 

~P. ;;:==A. Beukeboom $ BOSSE'S f 
Duivendr echt =====~~ ~ 
Diemer laan 8 ~ Voederhandel i 
Timmerman en i TEL. 14 ~ i DUIVENDRECHT i 

0~~~~0~~~0 

:- Aannemer -: 
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Het werd gebouwd in 1872 en 5 Aug. 1873 in gebruik genomen. 
Onder het bestuur van den Heer J. G. Kruimel als Burgemeester 
en de heeren Houweling en Mens als Wet houders . 

In 1923 werd het Raadhuis inwendig verbouwd en tevens aan 
de voorzijde een luifel aangebracht. 

Beneden is een ruime secretarie en boven flinke raadzaal, burge
meesterskamer, commissiekamer, enz. 

Op de archiefkamer bevindt zich een model van het Raadhuis, 
zooals het was van 1656 tot 1872. 

Omtrent het daarvóór bestaan hebbende Rechthuis, zwijgt de 
geschiedenis, wèl is er een plaatje van aangetroffen, dat thans in 
de commissiekamer aan den wand hangt. De galg is hierop ook 
nog te zien. 

Kerken. In "Noordhollandsche Oudheden" wordt omtrent de N.H. 
Kerk geschreven : ,.De kerk is een kruisgebouw van gebakken en 
gehouwen steen in den stijl van Lodewijk XVI. Boven de zuidelijke 
deur staat : op den tweeden May in het jaar een duisend seven 
hondert en vier en seventig heeft Balthasar Nolthenius zoon van 
Mr. J eronimus N olthenius secreta ris ter ouder-amstel aan deze kerk 
den eersten steen gelegt". 

Uit het dak rijst een sierlijke toren, die drie klokken bevat, alle 
met randschriften. 

In "Dorp sbesch rijver" lezen we: Weleer had dit dorp een ruime 
en luchtige Kerk. met een groot choor, waarvan het dak verre 
boven dat der Kerk uitrees : de toren was vierkant, en pronkte tot 
in den jaare 1674 met een hoogen spitsen kap, die op den eersten 
Augu stus van dat jaar, tot op het muurwerk des gebouws neder
geslagen werd : de spits werd naderhand weder opgebouwd, echter 
niet zo hoog, hoewel zij zig nog vrij verre vertoonde; doch het 
gebouw geheel bouwvallig geworden zijnde, werd in den jare 177 4 
afgebroken, en op dezelfde plaats een geheel nieuwe en nette Kerk 
gesticht ..... . 

Omtrent de R.K. Kerk vermeldt "Noordhollandsche Oudheden": 
De R.K. Kerk is nieuw. Zij bevat echter een monstrans van ± 1660 
van verguld zilver, met de figuren der H.H. Augustinus, Gregorius, 
Willebrordus en Bonifaciu s, twee zilveren kandelaars van ± 1700, 
een H. Oliebu s van zilver, in den vorm van een kruis en versierd 
met graveerwerk, dat den Mannaregen, de Arke des Verbond s de 
Tafel met de Toonbrooden en de Wonderdadige Spijziging voor
stelt. benevens een zilveren blaadje, waarop Christus met de Sama
ritaansche vrouw is gegraveerd. Ook de beide laatste voorwerpen 
zijn waarschijnlijk omstreek 1700 gemaakt. 

In "Dorpsbeschrijver" wordt verhaald van het inkomen van den 
Priester in de oudheid : Dit bestond uit 39 rhijnlandsche guldens 
van zekere landvruchten, alsmede uit de voortbrengselen van 6 
morgen lands onder Abkoude, en evenveel anderen onder het am
bacht Ouderkerk. 

De GEREF. KERK te Ouderkerk is nog nieuw (in 1920 gebouwd). 
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KRUIDENIERS· E~ GRUT'l'ERSW AR E N 

111 
P. KARS 

111 

DORPSSTRAAT 17 OUDERRERI{ A. D. A:}ISTEL 

111 

DROGIS T 
111 

HUISHO U DELIJKE ARTIKELEN 

SPECIAAL ADRES VOOR BRABA:'\TSCHE KLO~IPEN 

llii::~:i~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~:;;!;::~::~:r~::~::~::~::~::~::~::~::~::;!;: ~::~1 
M M f!j ,v. , 1 AN SCHAIK f!j 
~:~ :;M~,;~rR ::r: ~~NO:E::~::; È3: ~:~ 
~:~ HOUDT ZICH BELEEFD ~:~ 
[♦] AA:N'BEVOLEN VOOR ALLE [♦] 

[♦] VOORKOl\fENDJ~ WJ,;RK E N [♦] 

,~11~ 11~ 11!+ 11~ 11~ 11~ 11!+ 11~ 11!+ 11+: ll.,!ll.,!l l~ ll+! ll.,!l l+!ll~IJ~ll~ll~lt~l l+!11+!11+! 11~ 11~ 11.,!ll+!ll.,! ll+!U~, 
•.. ,111Ul1,.,lllt,,,lll1,.,dl1,,,lll 1,.,lll 1,.,lll1,.,dlt,,,llh,.,lllt,, ,11!1,,,1ll11.,11!1,.,dfl,,,11l1o,,tllh, ,1lh, .,1ll1o,,1llh,,1lh,., 1ll1,.,1lh,. ,1ll1o.,1U1t,,1ll1t.,1U1o.,1ll1o,,1ll1o,,1U11.,dl1t,,1l!1111, .. , 

J. VAN DIJK 
Rijksstra atweg 49 D uivendre cht 

SCHILD ER - BEHAN GER 
VERKOOP VAN 

Ver f, Glas en Behangse lpap ieren 
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Voor dien tijd werd kerk gehouden in een oud gebouw, staande 
onder de gemeente Nieuwer-Ams tel. 

Er is te Ouderkerk een Chr. Geref. Gemeente, waarvan de kerk 
eveneens onder de gemeente Nieuwer-Amstel staat. 

Te DUIVENDRECHT zijn twee Kerken, n.l. een groote R.K. 
Kerk, een nog niet _ oud gebouw, en een klein kerkje, van de Evan
gelisatie-vereeniging. Voor de N.H. vormt Duivendrecht één ge
meente met Ouderk erk . De gereformeerden van Duivendrecht gaan 
ter kerk te Diemen, dat zeer nabij is gelegen. Tenslotte valt nog 
te vermelden het eenige jaren te Duivendrech t bestaande klooster 
der Eerw. Zusters Clar issen-Capucines sen . 

.....-- - - -- -- --- ---------------, 

WATERMOLEN - OUDERKERK AAN DEN AMSTEL 
Foto welwillend afgestaan 

door Otto's Boek- en Fotohandel 

Vereenigingsgebouwen. De R. Kath. hebben te Duivendrecht en 
te Ouderkerk een flink vereenigingsgebouw ; te Ouderkerk het 
Patronaatsgebouw, te Duivendrecht het St. Willebrordusgebouw. 

Het vereenigingsgebouw te Ouderkerk voor de protestanten is 
,,Rehoboth". 

Tehuizen voor ouden van dagen. Twee gebouwen werden tenslotte 
nog niet genoemd en die er toch zijn mogen, nl. het groote oude 
liedentehuis ,.St. Theresia-Ru stoord" en het kleinere "Nieuw Wit
tenburg". Wil men een rustigen ouden dag genieten, zonder de 
beslommerin gen van een eigen huishouding, dan verwerve men zich 
een plaatsje in een dezer tehuizen in het zoo mooi gelegen Ouder
kerk a.d. Amstel. 
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ONDERWIJS 

Te Ouderkerk is een openbare school en R.K. School; de Chr. 
Nat. School staat te Buurt over Ouderkerk. 

In de Waver is een Chr. School. 
Te Duivendrecht is een R.K. en een Chr. School. 
Voor het openbaar onderwijs is een regeling gemaakt met de 

gemeente Amsterdam, krachtens welke regeling kinderen uit Duiven
drecht de openbare lagere scholen te Amsterdam kunnen bezoeken. 

Ook worden door bemiddeling van de Vereen. ,.Volksonderwijs" 
kinderen per auto vervoerd, vanuit Duivendrecht naar de o.i. school 
te Oud erkerk . 

Verder zijn te Ouderkerk een R.K. en een Chr. bewaarschool. 
knip- en naaischolen. Eveneens treft men deze aan te Duivendrecht. 

Tenslotte kunnen nog genoemd worden de landbouwwinteravond
cursus, uitgaande van de afd. Ouder-Amstel der Holi. Mij. van Land
bouw en de afd. 0. A. van de Dioces. R.K. Land- en Tuinbouw
bond, en de teekencursus (eveneens avondlessen) van de St . Aloysius 
vereeniging. 

Beide cursussen toegankelijk zonder onder scheid van godsdienstige 
gezindte. 

VOLKSGEZONDHEID 

Te Ouderkerk zijn gevestigd de geneesheeren: R. F. SILLMANN. 
Tel. 26. W. HORDIJK. Tel. 4 1. 

Deze geneesheeren zijn ook naar Duivendrecht te ontbieden, 
terwijl men aldaar ook geneeskundigen van Amsterdam en Diemen 
kan ontbieden. De afstanden zijn niet groot. 

Te Duivendrecht is gevestigd de tandheelkundige G. B. NEERING, 
tel. Amsterdam 53640. Te Ouderkerk houden op bepaalde tijden 
zitting de tandarts J. WIRTJES en de tandheelkundige P. M. 
BRUINSMA, beiden van Amsterd am. 

In de gemeente bestaan afdeelingen van het Witte Kruis en 
van het Wit-Gele Kruis; tegen geringe contributie is men lid hiervan 
en kan in voorkomende gevallen gebruik worden gemaakt van 
ziekenverplegi ngsmaterialen, enz. Ook van eventueel noodige hulp 
van een wijkverpleegster is men verzekerd. 

In de gemeente zijn verder twee vereenigingen voor ziekenhuis
verpleging, n.l. de algemeene vereeniging "Draa gt Elkanders Lasten" 
en de R.K. Vereeninging "St. Urbanus ", beide gevestigd te Oud erkerk. 

lede r die zich in de gemeente vestigt wordt ernstig aangeraden 
van één dezer fondsen lid te worden, daar men dan voor geringe 
contributie verzekerd is vo or de kosten van opname in een zieken
huis, gedurende vele weken. 

VERVOERMID DELEN 

Vanuit Ouderkerk kan men naar Amsterdam en terug per half
uursautobusdienst . 

Duivendrecht ligt aan de spoorlijn Amsterdam- Utrecht. De 
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1 I G. J. VAN DIJK S. J. WIEGMANS 

1 

Timmerman 

Makelaar 

Kloosterstraat 2 

Rijksstraatweg 39 

DUIVENDRECHT 

Hotel Café-Restaurant 

TELEF. 51278 

Duivendrecht _ 

Prima consumptie 

Billijke prijzen 
Vergunning __ 

Duivendrechtsche Radio Centrale 
Exploitant W. FEDDEMA, Rijksstraatweg 118, Tel. No. 4 

De voordeelen van distributie zijn: 

Billijke aansluitkosten • Zeer goede muz iek - Ge en hooge 

stroomrekening - Geen dure lamp en - Geen zoek en enz. enz . 

te veel om op te noemen 

ERKEND PROVINCIAAL INSTALLATEUR 

Kookt U al Electrisch ? ? ? Vraag t Prospectus 

A. P. BEUKEBOOM 
RIJKSSTRAATWEG 112 DUIVENDRECHT 

Ouivendrech tsche Melk--Inrichting 

Handel in Melk, Boter, Kaas en Eieren 

Concurreerende Prijzen Beleefd aanbevelend 

0~~~~~0~~~~~0~~~~~0 

i Een ruime sorteering Rook-Artikelen ~ 
~ VINDT U IN i i Sigarenmagazijn E. FAKKELDIJ i 
i Rijksstraatweg 100a Duivendrecht i 
i __ TELEFOON 7 __ ~ 

0~~~~~0~~~~~0~~~~~0 
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autobusdienst Amsterdam-Breukelen en terug gaat door Duiven~ 
drecht. Voorts kan men bij de Duivendr. Brug per stadsbus naar 
Amsterdam. Dus wel een zeer geschikte verbinding. 

Per luxe auto kan men overigens voor een gering bedrag komen 
waar men wil. Verschillende ondernemers, zoowel te Ouderkerk 
en te Duivendrecht, staan hiervoor het publiek ten dienste. 

Voor vreemdelingenverkeer is ook de Amstel van belang. In 
de zomermaanden onderhouden motorbooten diensten op Amsterdam. 

WONINGBOUW 
In de gemeente zijn twee Woningbouwvereenigingen, n.l. de 

Vereerüging "Aem stelstede" en de R.K. Vereenigin g "Ouder~Amstel". 

RIJKSSTRAATWEG DUIVENDRECHT (NIEUWBOUW) 

2-GEZINSWONINGEN 

Beide vereenigingen hebben met rijksvoorschot 20 arbeiderswoningen 
gebouwd, waarvan 32 te Ouderkerk en 8 te Duivendrecht. Voorts 
zijn met voorschot van de gemeente een aantal krotten, staande 
aan de voorm. Blauwe Buurt, opgeru imd en daarvoor door elke 
vereeniging 5 flinke arbeiderswoningen gebouwd, waarvoor een 
lagen huurprijs wordt betaald. 

Voor Duiven drecht is een mooi uitbreidingsplan vastgesteld. Ook 
voor Ouderkerk is bij Prof. Lansdorp een mooi plan in bewerking, 
waarbij rekening wordt gehouden met den in aanleg zijnden pri~ 
mairen weg Amstelveen-Ouderkerk-Duivendrecht. De gemee nte 
heeft reeds grond, gelegen binnen dit uitbreidingsplan, gekocht , 
waardoor te Ouderkerk mooi gelege n bouwterrein beschikbaar komt. 
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W. FEDDEMA,., Installateur,., Loodgieter 
ELECTRO- EN RADIO-TECHNISCH BUREAU 

Aanleg en onderhoud van alle mogelijke Installaties, 
Lood- en Zinkwerk, Gas- en Wate rleiding en Sanitaire 
Inrichtingen - Electr. Installaties, Motoren, Pompen, 
Karn- en Waschmachine s enz. ________ _ 

RIJKSSTRAATWEG 118 
Telef. No. 4 

DUIVENDRECHT 

r.::-----= VOOR REPARATIE ~ 
aan Uw woning of gebouwen 

J. SP R U Y T 

METSELAAR AANNEMER 

Rijksstraatweg 129 - Duivendrecht 

BRANDSTOFFENHANDEL 
A. SCHELLING & Zn . 

DUIVENDRECHT MOLENKAD E 7 A b/d Brug 

TELEF. AMSTERDAM 51029 

ANTHRACIETVERWARMING 
HE ERLI JK en GOEDKOOP 
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SPORT 
Te Duivendrecht vindt men de Veka -w ielerbaan, in 1934 op

gericht, een prachtbaan, naar de eischen des tijds gebouwd, die 
reeds dadelijk de belangstelling trok van de sportwereld (en een 
flink bedrag in het laadje der vermakelijkheidsbelasting bracht). 

Door de Amsterdam sche Golfclub is een terrein van 30 H.A. te 
Duivendrecht herschapen in een golflinks met 18 holes. Een flink 
clubhuis is er op gebouwd. Heel wat kubieke meters grond zijn 
hier verwerkt geworden om een vlak, waterig terrein geschikt te 
maken voor golfspel. 

Verder zijn er in de gemeente verschillende voetbalvereenigingen, 
een flinke gymnastiekvereeniging, korfbalclub, enz. 

BRONNEN VAN BESTAAN 

Het grootste deel van den grond in de gemeente 0. Amstel 
bestaat uit wei- en hooiland , De veehouderij is dan ook het voor
naamste middel van bestaan. Eertijds was te Ouderkerk een flinke 
scheepmakerij gevestigd, doch deze heeft de crisis niet kunnen door
staan en is verdwenen. Een tweetal flinke graanmalerijen voorzien 
de boeren van veevoeder. 

Aan de Molenkade te Duivendrecht is eenige industrie. De be
kende Gasaccumulatormaatschappij heeft aldaar haar ook thans nog 
behoorlijk functionneerend bedrijf. 

Verder is er een carrosseriefabriek ; een terrein voor asphaltver
hitting van de N.V . .,Bitumenweg" en enkele chocolade- en sui
kerwerkbedrijfjes . 

De Ned. Springstoffen fabriek te Ouderkerk is gelegen onder de 
gemeente Nieuwer-Amstel. 

Ook een gedeelte van Ouderker k's bevolking vindt haar werk
kring te Amsterdam. 

BELASTINGEN 
Op het moment van uitgifte van dit boekske heft de gemeente 

80 opc. op de gebouwde en 20 opcenten op de ongeb. eigendommen; 
grondbelasting; 80 opcenten op de gemeentefondsbelasting bij rang
schikking in de 2e klasse ; 50-100 opcenten op de personeele 
belasting, naar de 6e klasse: straatbelasting van 5% van de be
lastbar e opbrengst der gebouwde eigendommen, gelegen aan wegen, 
welke voorzien zij van openbare verlichting. 

De gunstige financiëele toestand der gemeente, wat zeker wel 
kan blijken uit het feit, dat de gemeente thans in het geheel geen 
schulden meer heeft, brengt mede, dat weinig gevaar bestaat voor 
verhooging van belastingen, die thans niet aan den hoogen kant zijn. 

Ondanks het feit, dat het Werkloosheidssubsidiefo nds een belang
rijk gedeelte van het gemeentelijk belastinggebied opeischt en de 
gemeente daartegenover weinig of niets uit dit fonds ontvangt, 
slaagde men er toch in de begrooting voor 1935 zonder belasting
verhooging sluitend te krijgen. 
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Een beter motief om zich te Ouder-Amstel te vestigen, kan be
zwaarlijk worden genoemd. 

WA TER, ELECTRICITEIT EN GAS 
De bebouwde gedeelten der gemeente zijn voorzien van gas en 

water. 
Naast de Gas en Waterleiding Bedrijven in deze Gemeente is 

hier ook een Electriciteitsbedrijf, wat echter sinds Juli 1934 is over
gegaan aan de Provincie. De oude verbruikers zijn aangeslagen naar 
stroomverleden, de nieuwe worden aangeslagen naar vloeroppervlak, 
een vastrecht geldende bij het P.E .N. 

BURG. VAN DAMSTRAAT, DUIVENDRECHT 
(NIEUWBOUW) 

Daarenboven bedraagt de K.W.U. prijs 5 et. per K.W.U. terwijl 
voor warmwaterapparaten en koken een stroomprijs van 2½ cent 
berekend wordt. Op bepaalde uren voor motoren gelden verschillende 
prijzen , welke varieeren naar het verbruik van het aantal K.W.U. 

Reeds direct na de overname van het P.E.N. is het stroomverbruik 
gestegen, velen schroefden grootere lampen in hun fittingen, warm
waterapparaten werden aangeschaft, terwijl er reeds velen electrisch 
koken tot volle tevredenheid der gebruikers. 

In Duivendrecht werden nieuwe zwaardere kabels gelegd, moderne 
lantaarns geplaatst, kortom het werd door het P.E.N. gemoderniseerd , 
terwijl de gemeen te nog een flinke som gelds ontving voor over 
name van haar netten. 

Natuurl ijk gelden voor wat de aanleg der installaties betreft de 
P.E.N. voorschrifte n en mogen deze alleen door erkende installateurs 
worden aang elegd . 

Het kantoor voor de bedrijven is gevestigd ten Raadhuize. 
25 
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Maakt voor Uw bezoek · aan Ou der-Amstel 

gebruik van den A u tobusdienst van 

M . v. Poelgeest N .V ., A mstelveen 
Telefoon 10 en 40 (dag en nacht ) 

Ge regelde autobusverbinding Ouderkerk-Amsterdam; 

Stan dp laats : Amsteldijk b/d Berlagebrug 

Tevens verhuur van le klas luxe Touringc a rs, voor het 

maken van geze lschapsreize n door Binnen- en Buitenl and 

Billi jke prijzen - Betrouwba re Chauffeu rs 

G. B. NEERII\'G · DUIVENDRECHT 
1 0 L E T K .A D E 2-l TELEFOO N A~ISTERDA:U 53640 

TANDHEELKUNDIGE 
SPREEKU R EN E E llA LV I-: DO:\ "D E RD AG S 

VAX 9--10 .30 EN 2·· :5 UU R , ~[AA X DAG· EX 
WOBNSDA G AVO N D VAN 7 .• 9 UU R 1 
1 

K U NSTTANDEN 

GEBITTEX EN 

MO DER NE _ _ _ _ 

• - -- - ------------ GO U DTE CH N JE l( 

V AX v\TO U STRAAT 146 
BJ,J DE PIETER AER DTS'l'RAA 'l' 

TEL EFOO N 24812 
SP RE E KU RJ ~X ,AX l l·· l.3 0 , OTXS D AG · E X 
V RIJDAGA V OX D Y X X 7- -0. DO Nln: RDA G S 
VAN 9--3 UU R ____ __ ___ _ _ 

•i-- ------- --- ---- oo KV OOR L ED EXVAN 

1 
A L L E ZIE KEXF O:\"D S F.X 

CONTAXT E :r CO N · 
._ __ ___ ______ ___ __ DITJE BETALI N G 
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GEMEENTEBESTUUR 

Het gemeentebestuur staat onder voorzitterschap van den bur
gemeester J. A. A. Straman, die in 1920 als zoodanig werd be
noemd. 

De gemeenteraad bestaat uit 11 leden, waarvan 5 R. K., 2 C. H., 
2 A. R. 1 V. B. en 1 Chr. Soc. 

Secretaris: T. de Haan. 
Ontvanger : J. Ruys J. Jzn. 
Wethouders: J. Koolhaas en P. Timmer . 
De secretarie is geopend van 9 tot 12½ en van l½ .-3 uur. 

Zaterdags van 9 tot 1 uur. Dit geldt tevens voor het bureau van 
den burgerlijken stand. 

Kantoor gemeente-ontvanger is geopend: Woensdag van 9½ 
tot 11½ uur en Zaterdag van 9½ tot 12½ uur. 

Het kantoor van het water- en gasbedrijf is geopend op Din sdag 
en Vrijdag van 9 tot 11½ uur. 

De kadastrale grootte der gemeente is 2857 .6642 Hectare . 

POST, TELEGRAAF EN TELEFOON 

Ouderkerk en Duivendrecht bezitten elk een hulppostkantoor ge
opend op werkdagen van 8.30-12.30; 14.-15; 18-19 . 

Te Duivendrecht is het postkantoor tevens telefoonstation. 
Te Ouderkerk is het telefoonstation gevestigd te Buurt over 

Ouderkerk. 
Te Duivendrecht kan men rechtstreeks op het Amsterdam sche 

telefoonnet wor den aangesloten. 

MUZIEK-EN ZANGVEREENIGINGEN 
Te Ouderkerk bestaat een Mannenkoor, een Chr. Gem. Zangver

eeoiging en een Kinderkoor. Vo orts een Muziekvereeoiging. 
Te Duiven drecht bestaan soortgelijke vereenigingeo. 

RADIO-CENTRALE 

Zoowel te Ouderkerk als te Duivendrecht wordt een radio-centrale 
geëxploiteerd, resp. door F. W. Lampe en door W. Feddema. 

ANDERE VEREENIGINGEN 

Behalve de reed s genoemde vereeoigingen. zijn er nog talrijke 
andere, die men in vrijwel elk dorp vindt : damclub, postduiven
vereeniging, kiesvereenigingen, ijsclubs, kerk elijke vereenigingen, enz. 

Te Duivendrecht bestaat de Vereeoigiog : Duivendrechts Belang. 
Voorz.: G. B. Neering; Secr.: D . T jakkes. 

0. a.d. A., Januari 1935 d. H. 
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Vereeniging voor 

Ziekenhuisverpleging 

,,Draagt Elkanders Lasten" 

Voor Ouder- en Nieuwer-Amstel 

gevestigd : ______ _ 

Hoogereinde 6 - Tel. 43 

Ouderkerk a. d. Amstel 

Voor Duivendrecht wende men zich : 

Ouderkerkerlaa n 60 

Geeft U op als Lid!! 

Vraagt prospectus of 

persoonlijk bezoek! ! 
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Vestigt gij U in Ouderkerk, 

Voor een dag of langer tijd, 

Laat opbellen zijn Uw eerste werk, 

Naar KOOLHAAS toe, gij hebt geen spijt. 

Men vindt daar Brood, Koek en Gebak 

En EERSTE KLAS, dat is een feit, 

Gij voelt U hier op Uw gemak, 

Wanneer gij Cliënt van KOOLHAAS zijt. 

Beleefd aanbevelend, 

J. KOOLHAAS 
Brood- en Banketbakkerii 

Dorpsstraat 15 Tel. 27 
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TE KOOP 

Mooi gelegen, niet te 
grote BOUWTERREINEN 
te Duivendrecht, aan het 
begin van de Rijksstraat 
weg Amsterdam-Utrecht 
nabij de halten buslijnen 

A en D------

Nadere in I ic h tin gen verstrekken: 

H.VAN DAMAzn .&ZONEN 
Sarphatistraat 35 Amsterdam C. 

Telefoon 52400 (4 lijnen) 

DRUK VAN BERGEMA'S BOEKHAN DEL EN DRUKKERIJ - MAASSLUIS 

■ 

■ 
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