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Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van de website

27 januari 2008

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

SPECIALE AANDACHT DEZE MAAND

Wanneer u deze nieuwsbrief in uw mailprogramma niet kunt lezen is deze ook Een van de leukste vondsten deze maand
is de synagoge in de Tuinbouwstraat in
online te lezen via deze link.
Henri Polaklaan

Betondorp. Een totaal onbekende

synagoge die maar kort dienst heeft
1 jan - De pagina over de Henri Polaklaan is gewijzigd. Er zijn betere foto's gedaan, verstopt tussen twee
opgenomen.
woonhuizen. Via "gebouwen" en
Synagoge beth hamidrasj ets haim
1 jan - Foto's op deze pagina zijn veranderd.
Uilenburgerstraat
1 jan - Foto van het Gemeentelijk Badhuis toegevoegd.
Kaart toegevoegd
1 jan - een kaart met links is toegevoegd. Kan opgevraagd worden via diversen en
kaart.
update Anne Frankboom
2 jan - een updat over de Anne Frankboom via "personen"en "anne frank"
Kaart aangepast
6 jan - De interactieve kaart is nu voorzien van locaties waarin de links zijn
aangebracht naar de pagina's van de website.
Vught toegevoegd
6 jan - De eerste informatie over doorgangskamp Vught is toegevoegd.
Fré Cohen toegevoegd
7 jan - Een artikel over deze ontwerpster is toegevoegd.
Update Anne Frankboom
16 jan - Een update over de Anne Frankboom is bij personen - Anne Frank te lezen.
Vertalingen
12 jan - Er is begonnen met vertalingen van verschillende pagina's in het Engels. Dit
vanwege grote belangstellingen vanuit Israel, en de toeristen-gidsen in Amsterdam
geven aan dat een Engelse vertaling welkom is.
Claudius Civilisschool
16 jan - Een foto van deze school uit 1931 is toegevoegd.
Matzebakker De Haan toegevoegd

"synagogen" meer informatie
OPROEPEN
Behalve ideeen en suggesties zijn
aanvullingen en verhalen over de
besproken gebouwen, straten en buurten
van harte welkom.
VERTAALD
De volgende pagina's zijn vertaald:
index, geschiedenis algemeen, personen
> Hannah Goslar.

16 jan -De matzebakker De Haan uit is toegevoegd, bij bedrijven.
Update Anne Frankboom
23 jan - update over de Anne Frankboom is bij personen - Anne Frank - te lezen.
J.C. Ammanschool
27 jan - Een stuk over de J.C. Ammanschool is toegevoegd.
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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