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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.

Voorwoord
In de nieuwsbrief van mei komt een overzicht van de aanpassingen en toevoegingen
van die maand. Gedurende mei breidt deze nieuwsbrief zich uit.

Gastenboek 
Sinds een maand is er een gastenboek op de site aangebracht, bereikbaar via
"diversen". U kunt dit gastenboek gebruiken voor feedback, dat wordt zeer op prijs
gesteld.

Marken
8 mei - Een stuk over Marken is toegevoegd onder straten.

Valkenburgerstraat
8 mei - Wat het poortje met de Joodse jaartelling precies is is inmiddels bekend,
dankzij een lezer van de site. Een stuk over dit poortje en de Valkenburgerstraat is
opgenomen.

Prinsengracht
8 mei - de vermelding van De Nederlandse Keurkamer is uitgebreid.

Harry Elte 
9 mei - het artikel over Harry Elte is naar aanleiding van een artikel in "Ons
Amsterdam" van deze maand aangevuld.

Valkenburgerstraat - 2
10 mei - Vandaag langs de Valkenburgerstraat om nieuwe foto's te maken. Het
complex rond het poortje staat in de steigers. De lelijke betonnen rand rond het
poortje is al weggesloopt maar de steen met het jaartal is er nog. Het lijkt erop dat
e.e.a. gerestaureerd wordt. De "eerste steen" is niet gevonden. We houden het in de
gaten.

Isaac Lipschits
10 mei - Aandacht voor de initiator van www.joodsmonument.nl en een link naar
een onlangs uitgezonden documentaire over deze hoogleraar. Aanbracht bij
personen, historie.

Weesp
10 mei - De documentaire over het wegvoeren van de Joden uit Weesp, die op 4 mei

laatste aanpassing:
25 mei 2008

SPECIALE AANDACHT DEZE MAAND
Kamp De Conrad was een werkkamp bij
Staphorst, waar dwangarbeiders
gedurende een paar maanden een weg
moesten aanleggen. Een pagina over dit
kamp, naar aanleiding van een
tentoonstelling over dit kamp, is
toegevoegd. Joodsamsterdam.nl was
onlangs in Staphorst op de weg die de
dwangarbeiders van dit kamp moesten
aanleggen.

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

Herman Elteschool
Wie weet op welk nummer de Herman
Elteschool op de Nieuwe Achtergracht
gevestigd was?

GPS
Een GPS voor wandelingen. Wie in
Amsterdam heeft zo'n apparaat en zou
willen helpen met het maken van een
GPS-wandeling?
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jl. werd uitgezonden, is opgenome als link in de pagina over Weesp.

Manegestraat
18 mei - Een pagina over deze zijstraat van de Nieuwe Kerkstraat is toegevoegd.

Valkenburgerstraat - 3
18 mei - Nog meer sporen zijn gevonden in de Valkenburgerstraat.

Integratie
21 mei - Het deel over integratie is aangevuld met informatie over het interbellum.

Restylen
25 mei - De site is gerestyled. De rode achtergrond is veranderd in een blauwe
achtergrond met een structuur. Blauw is gekozen als verwijzing naar de vlag van
Israël.

 

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
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