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Welkom

Deze maand....

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op

Ook uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Al zijn

de nieuwsbrief van de website

Deze maand weer nieuwe verhalen op de site.

het maar tips, een draadje informatie kan een

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

Sanatorium Zonnestraal in Hilversum is een

deken aan nieuwe verhalen opleveren.

dochtersite.

nieuwe bijdrage, een instelling die ooit

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

voortvloeide uit het Koperen Stelenfonds van de Niet naar Jeruzalem

veranderingen in de afgelopen maand op de site Diamantwerkersbond. Maar ook wat meer over

Het eerder aangekondigde bezoek aan Israel in

zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om boksen - na een bijdrage van een van de lezers. februari/maart gaat helaas niet door.
uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.

De Staalstraat is uitgebreid, werkdorp

Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden

Wieringermeer en op de Rotterdamse site is nu

Waar blijft?

weten dat deze site bestaat.

Heenvliet opgenomen, waar de foto's nog van

Al 2 jaar zoek ik naar iemand die onze

volgen. Ook in deze maand dus weer nieuwe

hoofdpagina in het Hebreeuws wil vertalen. Mijn

bijdragen.

Hebreeuws is te beperkt. Wie kan deze ene

Voorwoord
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de

pagina vertalen?

wijzigingen en toevoegingen op de website
www.joodsamsterdam.nl en
rotterdam.joodsamsterdam.nl gedurende de
maand voor het verschijnen van de nieuwsbrief.
Informatie gezocht
We zoeken zoveel mogelijk oorspronkelijke
informatie. Zelfs schijnbaar onbelangrijke
details kunnen inzicht geven over
gebeurtenissen die het waard zijn om vast te
leggen. Uw informatie is welkom via deze link.
Links
Deze site heeft geen advertenties en heeft geen
commercieel karakter. Deze site wil een plek
geven aan de Joodse sporen in Mokum en
Rotterdam 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.
Oproepen:
Behalve ideeen en suggesties zijn aanvullingen
en verhalen over de besproken gebouwen,
straten en buurten van harte welkom.
Herinneringen aan Artis
Wat zijn uw herinneringen aan het Joodse
karakter van Artis - of aan de onderduik?
Vertalingen
Bij alle hoofdgroepen is er een index
opgenomen. Deze is ook vertaald in het Engels
en Duits, maar deze willen we ook vertalen in
het Hebreeuws. We zoeken nog hulp voor
Hebreeuws.
Contact
Alleen per mail

Deze maand op www.joodsamsterdam.nl

en op rotterdam.joodsamsterdam.nl

1 jan - Het verhaal van Sanatorium Zonnestraal

1 jan - Heenvliet is toegevoegd. Foto's volgen.

is toegevoegd.
16 jan - de pagina over werkdorp Wieringermeer
1 jan - Een pagina over de Neurenberger Wetten is aangepast.
is toegevoegd.
17 jan - de pagina over eten is uitgebreid.
1 jan - Een pagina over Stefan Schlesinger is
toegevoegd.

31 jan - UITGELICHT is een nieuwe rubriek met
daarin belangrijke flim/documentaires e.d. op

2 jan - Een bijdrage van een van de lezers van

het gebied van het Joods Amsterdam, Joods

de site leidde tot een aanvulling op de pagina

Rotterdam, verzet, oorlog e.d. Deze keer de

over boksen.

documentaire Ontsnapt.

9 jan - Wijlen Frank Nijhof schreef in 2005 een
artikel over de Staalstraat. Dit artikel, eerder
gepubliceerd in Opnieuw, mochten we met
vriendelijke toestemming van zijn partner,
Warren Lee, overnemen voor deze site.
16 jan - de pagina over werkdorp
Wieringermeer is aangepast.
17 jan - de pagina over eten is uitgebreid.
31 jan - UITGELICHT is een nieuwe rubriek met
daarin belangrijke flim/documentaires e.d. op
het gebied van het Joods Amsterdam, Joods
Rotterdam, verzet, oorlog e.d. Deze keer de
documentaire Ontsnapt.
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