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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.

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

Voorwoord
In de nieuwsbrief van april komt een overzicht van de aanpassingen en
toevoegingen van die maand. Gedurende april breidt deze nieuwsbrief zich uit.

Geschiedenis De Pijp
1 april - het deel over De Pijp is uitgebreid met de geschiedenis van deze woonwijk.

Diamantbuurt
1 april - een stuk over de Diamantbuurt is toegevoegd.

Rivierenbuurt
13 april - een aanpassing is toegevoegd.

Keizersgracht
19 april - aanvullng op het stuk over de fascistische uitgeverij.

correcties aan aanpassingen diverse pagina's
21 april - diverse pagina's zijn taalkundig gecorrigeeerd en aangepast.

deportatie
21 april - bij "oorlog" is een stuk over de deportaties toegevoegd.

kamp Conrad
25 april - In Staphorst wordt een tentoonstelling gehouden over werkkamp Conrad.
Een pagina over dit werkkamp is toegevoegd (geschiedenis, oorlog, kampen,
werkkamp, De Conrad) met medewerking van de organisatoren van deze
tentoonstelling.

Veranderingen site
25 april - Om actuele zaken sneller te communiceren is er op de voorpagina van de
site een "lichtkant" aangebracht.

25 april - Om het mogelijk te maken feedback te geven is een gastenboek
aangebracht. Te vinden onder "diversen".

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

laatste aanpassing:
26 april 2008

SPECIALE AANDACHT DEZE MAAND
Kamp De Conrad was een werkkamp bij
Staphorst, waar dwangarbeiders
gedurende een paar maanden een weg
moesten aanleggen. Een pagina over dit
kamp, naar aanleiding van een
tentoonstelling over dit kamp, is
toegevoegd.

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

Herman Elteschool
Wie weet op welk nummer de Herman
Elteschool op de Nieuwe Achtergracht
gevestigd was?

Poortje
Dit poortje is op de Valkenburgerstraat.
Het draagt jaartal 5638 (1878?). Wie weet
wat dit poortje is?
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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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