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Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op
de nieuwsbrief van de website
www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse
dochtersite. 
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 geïnteresseerden
weten dat deze site bestaat.

Voorwoord 
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de
wijzigingen en toevoegingen op de website
joodsamsterdam.nl en joodsrotterdam
gedurende de maand voor het verschijnen van
de nieuwsbrief.

Informatie gezocht 
We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke
informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke
details kunnen inzicht geven over
gebeurtenissen die het waard zijn om vast te
leggen. Uw informatie is welkom via deze link.

Links 
Deze site heeft geen advertenties en heeft geen
commercieel karakter. Deze site wil een plek
geven aan de Joodse sporen in Mokum en
Rotterdam 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. 

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

Herinneringen aan Artis
Wat zijn uw herinneringen aan het Joodse
karakter van Artis - of aan de onderduik? 

Vertalingen
Bij alle hoofdgroepen is er een index
opgenomen. Deze is ook vertaald in het Engels
en Duits, maar deze willen we ook vertalen in
het Hebreeuws. We zoeken nog hulp voor
Hebreeuws.

Contact 
Alleen per mail

Deze maand....

140 abonnees
Het aantal abonnees dat maandelijks deze
nieuwsbrief ontvangt is inmiddels gestegen naar
140. Geweldig, zeker wanneer men bedenkt dat
voor deze site nauwelijks publiciteit
gegenereerd wordt. Toch wordt de site meer en
meer genoemd en dan doorgaans op een
positieve manier. 
Deze maand is er in verhouding wat meer
aandacht voor de Rotterdamse site geweest.
Ook in de komende maand zal dat het geval zijn
aangezien er de komende weken in Rotterdam
gefotografeerd gaat worden. 
Op 4 mei zijn we aanwezig bij de Hollandse
Schouwburg - bij een van de vele herdenkingen
in Amsterdam. Bij de schouwburg leest Debbie
Petter voor uit het door haar opgetekende
verhaal van haar moeder. Tijd: vanaf 1930 uur. 
De iphone en android-telefoon bezitters
kunnen in de komende maand de interaktieve
versie van de wandeltocht tegemoet zien. Met
7scenes - van de Waag Society - (een app die
moet worden gedownload) door de stad lopen
en zodra men in de buurt komt van de
betreffende bezienswaardigheid op het
mobieltje de informatie. 

Facebook - gebruikers worden sneller op de
hoogte gesteld van wanneer e.e.a. in de lucht
gaat. Via de pagina joodsamsterdam en
joodsrotterdam wordt actuele informatie direct
gemeld, deze nieuwsbrief wordt in principe 1
keer per maand verspreid. Wanneer men een
Facebook-profiel heeft kan men aangeven dat
men onze pagina leuk vindt en dan blijft u op de
hoogte.
Verder zijn er een behoorlijk aantal suggesties
binnen gekomen. Deze worden uitgewerkt en
toegevoegd aan de sites. 

deze maand op de Amsterdamse site:

11 apr - op de pagina van Sobibor is het verhaal
van Selma Wijnberg verkort opgenomen. 

11 apr - de informatie over Wijk aan Zee is
uitgebreid. 

25 apr - na een tip van Bob Engelsman is de
pagina over de Plantage Middenlaan uitgebreid
met het verhaal over nummer 58. 

25 apr - MacBike fietstocht. "Verborgen
schatten van Joods Amsterdam" is een fietstocht
die bij de verhuurpunten van MacBike, het Joods
Historisch Museum en het Stadsarchief voor €
2,00 kan worden gekocht (Engels, Hebreeuws,
Nederlands). In de tocht wordt déze site
genoemd als de plek waar meer informatie over
de Joden in Amsterdam kan worden gevonden. 

30 apr - de informatie over de Russensjoel is
uitgebreid. 

deze maand op de Rotterdamse site:

2 apr - Met dank aan Riet de Leeuw van Weenen
is de pagina over Brielle gecorrigeerd. 

4 apr - het geslacht Philipse was een Briels-
Joods geslacht. Hier het verhaal. 

10 apr - Stolpersteinen onthuld in Rotterdam.
Op 7 april jl zijn in Rotterdam de eerste
Rotterdamse Stolpersteinen gelegd. Deze stenen
liggen voor huizen waar de bewoners in de
oorlog zijn weggevoerd. Dit is een Europa-wijd
project van de Duitse kunstenaar Gunther
Demnig.

17 apr - Vlaardingen opgenomen. De
begraafplaats was al opgenomen, nu ook een
algemeen verhaal over Vlaardingen. 

24 apr - het verhaal van Hoek van Holland komt
grotendeels neer op de Kindertransporten.

30 apr - de synagoge op het A B N Davidsplein
is toegevoegd.
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30 apr - de synagoge op de Mozartlaan in
Hillegersberg is opgenomen.
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