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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.
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ook
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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.
Oorlog - vooraf
30 sep - Een deel over de voorgeschiedenis van de 2e wereldoorlog is toegevoegd.
Oorlog - begin
3 okt - Het deel over het begin van de 2e Wereldoorlog in Amsterdam is afgemaakt.
Straten - Zeedijk toegevoegd
3 okt - Een bijdrage over de Zeedijk is toegevoegd.
Straten - kopfoto gewijzigd
6 okt - Van diverse straten in het centrum is de juiste kopfoto geplaatst.
Gebouwen
6 okt - geluk. De poort van de Uilenburgersjoel stond open en daarom nu ook
daarover een bijdrage.
Fietstocht 1
7 okt - De fietstocht van Waterlooplein - Ouderkerk aan de Amstel v.v. is klaar en
staat online. Fietstocht is pdf en word document, wandeltocht 1 ook als
wordcdocument bij de downloads geplaatst.
Personen - Jonas Daniël Meijer toegevoegd
19 okt - Als voorbereiding op een stukje over het Jonas Daniël Meijerplein is een
stuk over Jonas Daniël Meijer toegevoegd.
Straten - Rivierenbuurt geschiedenis toegevoegd.
20 okt - Een begin over de geschiedenis van de Rivierenbuurt is toegevoegd.
Straten - Jodenbreestraat toegevoegd
22 okt - de Jodenbreestraat is toegevoegd.
Scholen - gereorganiseerd
27 okt - Na reacties hebben de scholen nu hun eigen pagina gekregen - en er zijn
bijdragen van lezens van de site opgenomen (waaronder een foto bij de Wilhelmina
Catharinaschool. HHet menu is hiervoor tevens aangepast.
Scholen - foto's bij de Wilhelmina Catharina School
Oud leerling H H Niemeijer stuurde 2 foto's van de Wilhelmina Catharinaschool toe,
die op de site geplaatst zijn,
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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

