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Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website
www.Joodsamsterdam.nl. In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke veranderingen in
de afgelopen maand op de site zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om uw
tips te ontvangen voor nieuwe informatie. Afsluitend; laat ook andere
geinteresseerden weten dat deze site bestaat én de beste wensen voor 2008.

Nieuwsbrief
Wanneer u deze nieuwsbrief in uw mailprogramma niet kunt lezen is deze ook
online te lezen via deze link.

Synagoge Tuinbouwstraat
1 dec - Een pagina over deze synagoge in Betondorp toegevoegd. Weinig bekend
erover - extra informatie is welkom.

Synagoge Oetewalerpad 
1 dec - Een pagina over deze synagoge is toegevoegd.

Synagoge Linnaeusstraat toegevoegd
1 dec - Een pagina over deze synagoge is nog in ontwikkeling.

Oproep: Synagoge Oeterwalerpad
Er wordt gewerkt aan een artikel over deze synagoge. Informatie erover is moeilijk
verkrijgbaar. Het Oeterwalerpad is vlakbij de Linnaeusstraat.

Transvaalbuurt toegevoegd
1 dec - Een artikel over deze buurt is toegevoegd.

Oranje Vrijstaatschool toegevoegd
1 dec - Een artikel over deze basisschool in de Transvaalbuurt - nu "De Kraal" is
toegevoegd.

Tijdbalk toegevoegd
2 dec - Een tijdbalk is toegevoegd aan de site. Deze zit nu nog buiten de site -
wordt er later zo mogelijk in geplaatst. Te vinden via geschiedenis - oorlog -
tijdbalk.

Aanvulling HEMA en Keizersgracht
7 dec - op de pagina over de HEMA en de de pagina over de Keizersgracht zijn
aanvullingen aangebracht.

Jodenbreestraat - filmpje toegevoegd.
8 dec - Een filmpje van DMO over de Jodenbreestraat is toegevoegd.

Lloydhotel - filmpje toegevoegd
8 dec - Een filmpje over het Lloydhotel is toegevoegd.

Diamantindustrie - filmpje toegevoegd
8 dec - Een film over de diamantindustrie is toegevoegd bij de Uilenburgerstraat en
de Henri Polaklaan.

laatste aanpassing:
31 december 2007

SPECIALE AANDACHT DEZE MAAND
Een van de leukste vondsten deze maand
is de synagoge in de Tuinbouwstraat in
Betondorp. Een totaal onbekende
synagoge die maar kort dienst heeft
gedaan, verstopt tussen twee
woonhuizen. Via "gebouwen" en
"synagogen" meer informatie

 

OPROEPEN
Behalve ideeen en suggesties zijn
aanvullingen en verhalen over de
besproken gebouwen, straten en buurten
van harte welkom.

http://www.joodsamsterdam.nl/index.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/nieuwsbrief.htm


Aletta Jacobs toegevoegd
14 dec - Een artikel over deze arts en feministe is toegevoegd.

Elias van Tijn toegevoegd
15 dec - Een artikel over deze verzetstrijder toegevoegd i.v.m. de onthulling van
een monument voor hem.

Kraaipanstraat toegevoegd
16 dec - Artikel over de Kraaipanstraat in de Transvaalbuurt is toegevoegd.

Oude Schansschool
22 dec - Een artikel over de Oude Schanssschool ontbreekt nog, foto's uit de 20er
jaren zijn toegevoegd.

Grote Synagoge
22 dec - Een pagina over deze synagoge is in ontwikkeling.

Kamp Schoorl toegevoegd
22 dec - Eerste informatie over dit kamp is toegevoegd

Bussenschuthofje toegevoegd
23 dec - Foto's en een pagina over het Bussenschuthofje zijn toegevoegd.

Duizendkinderenschool
23 dec - een pagina over deze bewaarschool aan de Rapebnburgerstraat is
toegevoegd.

Beth hamidrasj ets haim
23 dec - een artikel over dit gebouw - hier als synagoge - is toegevoegd.

Rapenburg toegevoegd
23 dec - voorbereiding om de Rapenburgstraat toe te gaan voegen. Eerst een stuk
over de geschiedenis van dit "eiland".

Reserveringskampen toegevoegd
23 dec - informatie over de drie reserveringskampen in Nederland is toegevoegd.

Werkkampen toegevoegd
23 dec - informatie over de werkkampen is toegevoegd.

Davids
24 dec - Een flimpje toegevoegd aan de pagina over Louis Davids.

Verdrag van Versailles
Een filmpje over dit verdrag toegevoegd aan de geschiedenis van de oorlog.

Informatie gezocht
Deze website is als een schoolproject begonnen. Er werd zoveel informatie
gevonden dat een echte site een goede plek voor deze informatie zou zijn. Er is
echter behoefte aan oorspronkelijke informatie. Dit betreft foto’s, herinneringen,
verhalen, ideeën en suggesties. Het doel is om de informatie over Joods Amsterdam
daarmee zo bereikbaar en volledig mogelijk te maken. Ook informatie van buiten
Amsterdam, over plekken die met Joods en Amsterdam te maken hebben, is
welkom. We geven graag een plaats aan nieuwe informatie. Verder wordt het aantal
wandeltochten door Joods Amsterdam uitgebreid.

Links
Deze site heeft geen advertenties en heeft geen commercieel karakter. Deze site wil
een plek geven aan de Joodse sporen in Mokum en respectvol deze sporen, de
mensen en de gebruiken een plek geven. We worden graag gelinkt op andere sites,
maar zullen geen advertenties plaatsen. Wij niet op andere sites, omdat daarvoor
geen geld is, andere sites niet bij ons, omdat wij geen geld willen verdienen met dit
stuk geschiedenis.



Contact
Alleen per mail

© en website: bmwd
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