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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

personen

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.
Oproep geplaatst
4 nov - Er is een oproep geplaats voor informatie over de Batavierschool aan de
Uilenburgerstraat.
Heintje en Louis Davids toegevoegd
4 nov - Een pagina over deze 2 artiesten is toegevoegd.
Weesp
4 nov - Een pagina over de synagoge van Weesp is toegevoegd.
Paleis voor Volksvlijt
7 nov - foto's van de sloop van de galerij naar deze website gebracht.
Abraham Tuschinski
10 nov - een artikel over Tuschinski en zijn bioscopen is toegevoegd.
Winkels
11 nov - Om ruimte te maken voor extra informatie over Joodse winkels is dit
gedeelte van de site opgedeeld. Er zijn al foto's en informatie toegevoegd.
Jacob Israël de Haan toegevoegd
11 nov - Een pagina over de schrijver is toegevoegd.
Anne Frankboom gekapt?
13 nov - De kastanjeboom achter het Achterhuis wordt op woensdag 21 november
gekapt. Het persbericht hierover is opgenomen bij Anne Frank.
10 nov - update - de zgn. trekproef heeft uitgewezen dat de Anne Frankboom sterk
genoeg is en geen gevaar oplevert.
20 nov - update - De rechter heeft bepaald dat de Anne Frankboom voorlopig niet
gekapt mag worden, eerst moet het stadsdeel centrum alternatieven onderzoeken.
22 nov - De directie van de Anne Frankstichting maakt zich in een persconferentie
sterk voor de kap van de boom en kondigt aan desnoods burgemeester Cohen in te
schakelen i.v.m. een noodkap.
Hannah Goslar toegevoegd
17 nov - een zeer uitgebreid artikel uit het Duits vertaald. Het gaat over de beste
vriendin vam Anne Frank en geeft naast een beeld van deze vriendschap ook inzicht
in de Jodenvervolging in Amsterdam.
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Spuistraat toegevoegd
17 nov - De Spuistraat toegevoegd bij de straten in het centrum.
Gerzon aangepast
17 nov - Het artikel over Gerzon aangepast en uitgebreid na lezen van het boek "Het
Huis Gerzon"
Artikel lezer toegevoegd
20 nov - Een artikel over scholen op Uilenburg, geschreven door Jaap Soesan, is
toegevoegd.
Uilenburg toegevoegd
23 nov - Naar aanleiding van bovenstaand artikel is de informatie over Uilenburg
uitgebreid.
Plantage aangepast
24 nov - De algemene informatie over De Plantage is aangevuld met een kaart uit
1829.
Henri Polak toegevoegd
24 nov - Een artikel over Henri Polak is toegevoegd.
Paleis voor Volksvlijt bijgewerkt
25 nov - Het deel over het Paleis voor Volksvlijt is bijgewerkt en een extra pagina
toegevoegd met een luchtfoto van april 1929, na de brand.
Herman Elte toegevoegd
28 nov - Een artikel over deze architect is toegevoegd.
Tranvaalbuurt toegevoegd
28 nov - Er wordt gewerkt aan een artikel over de Transvaalbuurt. Informatie is
welkom.
Oproep: Synagoge Oeterwalerpad
Er wordt gewerkt aan een artikel over deze synagoge. Informatie erover is moeilijk
verkrijgbaar. Het Oeterwalerpad is vlakbij de Linnaeusstraat.
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.
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