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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.

Theeboom toegevoegd
3 feb - na een tip van een lezer is bakkerij Theeboom o.r.t. toegevoegd bij winkels.

Slagerij Marcus toegevoegd.
9 feb - na een tip van een lezer deze slagerij o.r.t. toegevoegd.

Servo Eliezer toegevoegd
9 feb - op Beth Haim is het graf van de slaaf Servo Eliezer. Dit graf werd in 2002
teruggevonden en een stukje over deze slaaf en een kort filmpje staat op het deel
over Beth Haim.

Leo Fuld
15 feb - de pagina over Leo Fuld is afgemaakt.

Walter Süsskind
15 feb - de pagina over Walter Süsskind is gecorrigeerd.

Talmoed Torahschool toegevoegd
15 feb - een pagina over deze in 1943 opgerichte school is toegevoegd.

Abel Herzberg
16 feb - de pagina over Abel Herzberg is uitgebreid en aangepast.

Aletta Jabobs
16 feb - pagina over Aletta Jacobs aangepast.

Etty Hillesum
16 feb - een pagina over deze schrijfster is toegevoegd.

Hollandia - Kattenburg
17 feb - deze pagina is aangepast.

Lin Jaldati
23 feb - een pagina over deze zangeres van het Jiddisch lied is toegevoegd.

Kamp Schoorl
27 feb - Een fotoreportage over Kamp Schoorl - toen en nu - is toegevoegd.

Informatie gezocht
Deze website is als een schoolproject begonnen. Er werd zoveel informatie gevonden dat een echte site een

laatste aanpassing:
23 februari 2008

SPECIALE AANDACHT DEZE MAAND
Servo Eliezer was een slaaf die Joods werd
en begraven is op Beth Haim. Een korte
documentaire is opgenomen.

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

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

VERTAALD
De volgende pagina's zijn vertaald:
index, geschiedenis algemeen, personen
> Hannah Goslar.

http://www.joodsamsterdam.nl/index.htm
http://www.joodsamsterdam.nl/nieuwsbrief0802.htm


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
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