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Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website
www.joodsamsterdam.nl. In de afgelopen periode is het aantal abonnees sterk
gegroeid. 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.

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

RESTYLING
De site wordt op dit moment gerestyled. Een wat strakker uiterlijk, een kleiner
maar duidelijk lettertype en de gekleurde blokken gaan verdwijnen. Dit restylen
gaat sneller dan verwacht en zal waarschijnlijk in de loop van september klaar
zijn.

Voorwoord
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de wijzigingen en toevoegingen op de
website www.joodsamsterdam.nl gedurende de maand voor het verschijnen van de
nieuwsbrief. Over de maand juli is geen niewusbrief verschenen i.v.m. de vakantie.

Diamantbuurt
1 juli - Op de pagina over deze buurt zijn foto's opgenomen van Diamantslijperij
Asscher en de Jozef Israëlskade.

Van Alphenschool
3 juli - met behulp van informatie van een oud-leerling is begonnen met een stuk
over de Van Alphenschool.

H L Granaat
5 juli - een stukje over dit Joodse bedrijf is toegevoegd.

eroev
29 juli - een artikel over het eroev (onder cultuur) is toegevoegd. Erbij opgenomen
de kaarten van het eroev-gebied.

Begraafplaats Ouderkerk
4 aug - De tekst is aangepast, de informatie is aangevuld met bekende personen die
hier begraven liggen.

Joseph Mendes da Costa
4 aug - Een pagina over deze beeldhouwe is toegevoegd.

Achtergrond diamantindustrie
6 aug - Het achtergrondartikel over de diamantindustrie is gecorrigeerd en
aangepast aan de layout van de website. Te vinden onder "straten" en "weesperplein"
(link op die pagina).

laatste aanpassing:
30 augustus 2008

SPECIALE AANDACHT DEZE MAAND
In 1907 werd op Swammerdamstraat 70
een sjoel geopend voor Oost-Europese
Joden, die naar Amsterdam waren
gevlucht. Deze sjoel is al opgenomen,
maar de informatie is erg beperkt. Wie
weet meer?

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

GPS
Een GPS voor wandelingen. Wie in
Amsterdam heeft zo'n apparaat en zou
willen helpen met het maken van een
GPS-wandeling?
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Lin Jaldati
8 aug - Bij Lin Jaldati (personen, artiesten) is een link aangebracht naar een In
Memoriam over haar onlangs overleden man, Eberhard Rebling.

Beenderibben
10 aug - een artikel over dit werkkamp bij Steenwijk is toegevoegd.

Palacheschool
16 aug - het begin van een pagina over de Palacheschool is toegevoegd.

Talmoed Torahschool
17 aug - het stuk over deze school is uitgebreid.

Valkenburgerstraat
17 aug - informatie over het poortje en nummer 14 geupdate.

Joden Houttuinen
17 aug - een pagina over deze voormalige straat is toegevoegd.

Bijenkorf / Rembrandtplein 
18 aug - tekst aangepast en aangevuld.

Tip Top Theater
20 aug - Een stukje over dit theater werd toegevoegd bij de Jodenbreestraat.

Synagoge Swammerdamstraat
20 aug - is opgenomen met erg beperkte informatie

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

mailto:%20info@joodsamsterdam.nl
http://www.bmwd.nl/

