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Welkom
Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op
de nieuwsbrief van de website
www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse
dochtersite. 
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 geïnteresseerden
weten dat deze site bestaat.

Voorwoord 
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de
wijzigingen en toevoegingen op de website
joodsamsterdam.nl en joodsrotterdam
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....

Belangrijke toevoeging aan de website:
In de ruim 3 jaar dat er aan deze site gewerkt is
is het aantal pagina's flink gestegen. Het zijn er
nu zo'n 500 en hoewel het menu nog steeds
voldoet en wordt uitgebreid zodra er een
nieuwe pagina wordt toegevoegd, wordt het
zoeken naar specifieke informatie niet
makkelijker. 
Daarom is nu op de indexpagina van zowel
joodsamsterdam als joodsrotterdam een
zoekvenster aangebracht. De resultaten openen
in een nieuwe pagina. Wel met advertenties
omdat vooralsnog gebruik wordt gemaakt van
de gratis versie van google. De resultaten van
nieuwe pagina's staan nog niet direct in dit
overzicht; google moet ze eerst indexeren wat
een dag of 3 duurt. Bovendien geven nog niet
alle pagina's een resultaat, waar dat aan ligt
wordt in de komende maand bekeken en zo
mogelijk verholpen.

Verder is deze maand meer gewerkt aan de
omgeving van Rotterdam. Brielle is zo
toegevoegd en we zijn nog op zoek naar
informatie. Het belangrijkst daarbij is de locatie
van de Joodse begraafplaats in Brielle die tot
1890 bestaan heeft.
Het verhaal over een Rotterdamse bokser, Leen
Sanders, is ook opgenomen. 
Naast dit alles heeft deze website nu ook een
facebook-pagina. Via het facebook-logo aan de
onderzijde van de pagina gaat u direct naar de
pagina. Wanneer u facebook-gebruiker bent
kunt u - ja, zo heet het, fan worden. Een nieuw
en mogelijk goed platform om contact te
houden. 
Afsluitend is het aantal abonnees van de site
enorm gestegen in de afgelopen maand. En dat
wordt ervaren als een groot compliment. 

deze maand op de Amsterdamse site:

6 mrt - Met vriendelijke toestemming van Rob
Cassuto mocht het stuk over rebbe Jokev
worden overgenomen.

10 mrt - Op de Plantage Middenlaan 80 hangt
in het pand een gedenksteen voor dit
voormalige jongensweeshuis. Met dank aan A.
Siemers kunnen wij deze plaquette laten zien. 

27 mrt - de Gaaspstraat (Joodse markt) is
opgenomen. 

deze maand op de Rotterdamse site:

13 mrt - Een krantenartikel over een onderzoek
wie er begraven is op de begraafplaats aan de
Oostzeedijk is opgenomen. 

13 mrt - Het verhaal over bokser Leen Sanders
is opgenomen. 

14 mrt - Het voormalige hoofdkantoor van
Unilever (Museumpark) is opgenomen. 

17 mrt - Brielle is opgenomen 
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