De Spoorstraat in Duivendrecht is een zijstraat van de Rijksstraatweg.
De huidige naam van deze straat is Korenbloemstraat. De straat komt uit op de Begoniastraat.
Oude ansichtkaart uit de collectie van John Haen uit Diemen

De naam ‘Spoorstraat’ veranderde later in Korenbloemstraat. In de verte is de spoordijk zichtbaar.

SIMON VIEYRA, de bekende Amsterdamse School architect ontwierp in de jaren 20 van de vorige eeuw het
gebouw Cinetone aan de Duivendrechtsekade en ook bovenstaande woningen aan de Spoorstraat in
Duivendrecht.
Vieyra, Simon. Architect. - Geb. op 22 Nov. 1902 als zoon van Elias Vieyra en Rachel Mossel. — Geh. op 2 Sept.1926 met Betsy van
Syes, die het leven schonk aan Renée, geb. l Juli 1929. - V. bezocht de H.B.S. m. 3-j. c. aan de Hendrick de Keyserschool, afd. bouwkunde,
H.B.O. - Verder werkte hij eenigen tijd op de architectenbureaus Rutgers en Dirk Greiner, om zich in 1926 als zelfstandig architect te
Amsterdam te vestigen. Hij is thans algemeen werkzaam door geheel Nederland. Zoo heeft hij o.a. een vrije opdracht gekregen van den
gemeentelij ken woningdienst voor twee woningcomplexen in het gesaneerde gedeelte
van Amsterdam, waarvan de bouw echter als gevolg van de crisis geen doorgang vond. In 1933 maakte V. een ontwerp voor een
volksgebouw op het Frederiksplein op verzoek van wethouder De Miranda, en ook ontwierp hij villa's en landhuizen, woningcomplexen
in de Joden Houttuinen, een gevelontwerp voor een veemgebouw (hoek Brouwersgracht), een groot garage- eii woningcomplex voor V.
& D., fabrieken, studio's, winkelhuizen en verbouwingen — Ook wijdde hij zich aan binnenhuisarchitectuur;o.a. zijn van hem de interieurs
en de showroom van de ,,Muntfilm" en het interieur van het Loge-gebouw der Foresters, welk gebouw trouwens heelemaal volgens zijn
ontwerp gebouwd is. - V., die lid is van de A.O.F., heeft groote belangstelling voor de Egyptische bouwkunst. - Hij maakt veel
penteekeningen en houdt van muziek. - Zuider Amstellaan 53, Amsterdam.
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