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Welkom

Deze maand....

Speciale oproep

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op De nieuwsbrief over juni staat hier.

Joodsamsterdam.nl bestaat nu vierenhalf jaar.

de nieuwsbrief van de website

In deze vakantiemaanden kwam er op de site

Een half jaar voordat het eerste lustrum wordt

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

een mooi nieuw oorspronkelijk verhaal van Joe

gevierd is begonnen met een speciaal project.

dochtersite.

de Haan uit de Blasiusstraat. Joe woont nu in

Het idee ontstond in juni, de uitwerking tijdens

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

Australië en hij verhaalt over hoe hij de 2e

mijn vakantie in Afrika en de randvoorwaarden

veranderingen in de afgelopen maand op de site Wereldoorlog overleefde.

kwamen binnen no-time gereed. De tijd is dus

zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om Jerrry Meents vertelde in zijn verhaal over de

rijp voor dit project. Maar ik heb uw hulp nodig

uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.

waaigaten - wel nu, daarvan is een foto

met een dringende oproep:

Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden

gevonden.

Wie woonde in 1938 - 1944 in de buurt van de

weten dat deze site bestaat.

Verder was deze een periode een periode van

Weteringschans, de Den Texstraat, de

Stolpersteinen. Dit project van de Duitse

Reguliersgracht en Falckstraat of heeft als

kunstenaar Günther Demnig heeft in Europa al

leerling gezeten op de Wilhelmina

25000 stenen opgeleverd voor de huizen waar

Catharinaschool.

Joodse mensen woonden. Er werden er een

Met die Wilhelmina Catharina begon deze site en

aantal geplaatst voor de huizen van mensen

nu ga ik na bijna 5 jaar terug naar die school om

waarover al in de site verteld werd; in Bussum,

een los eindje af te maken. Daar is uw hulp bij

Brielle, Heenvliet en Hellevoetsluis.

nodig. Mailt u me op info@joodsamsterdam.nl.

Weinthal & Co was een Rotterdamse

Een en ander moet in april 2012, bij het 5 jarig

tabakshandel met ook 4 filialen in Den Haag.

bestaan, zijn beslag krijgen.

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, en het Hebreeuws. De Hebreeuwse
vertaling moet nog gecontroleerd worden.
Contact
Alleen per mail

Daar werd in een tegenwoordige
kinderboekenhandel een plaquette
teruggevonden die de eigenaar graag aan de
familie Weinthal zou willen teruggeven. Dat
loopt nog.
deze maand op de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

4 jul - naar aanleiding van een ander artikel is

24 jul - Het verhaal over sigarenmagazijn

ook een stuk geschreven over werkkamp

Weinthal & Co staat op de site.

Sellingerbeetse.
21 aug - Het verhaal over Weinthal is uitgebreid
6 jul - Een foto van de Waaigaten, waar Jerry

met een oproep.

Meents over berichtte in de Rapenburgerstraat,
is gevonden.

21 aug - Hellevoetsluis is opgenomen op de
site, alsmede een verslag van het leggen van een

9 jul - Soms komt er een mooi oorspronkelijk

Stolperstein.

verhaal langs. Zoals ook nu, het verhaal van Joe
de Haan, uit de Blasiusstraat en hoe hij de

21 aug - Een verslag over het leggen van

oorlog overleefde.

Stolpersteinen in Heenvliet is toegevoegd aan de
site.

10 jul - Gyneacologie was nooit zo van de
grond gekomen zonder de inspanningen van

26 aug - OPROEP. Het verhaal over Weinthal

Maurice Mendes de Leon.

stond nog maar kort op de site of een
kinderboekenwinkel in Den Haag reageerde; in

23 jul - Een portret van verzetsstrijder Tina

die winkel is een plaquette gevonden van

Strobos staat nu op de site.

Weinthal, er was daar een filiaal. De eigenaar van
de kinderboekenwinkel wil een goede

27 aug - De synagoge op de Lange Houtstraat

bestemming voor de plaquette, het liefst bij een

is opgenomen op de site.

van de nakomelingen. Via deze link kunt u
mailen.

28 aug - Op Nieuwe Keizersgracht 20 werd de
mezoezah van voor de oorlog teruggeplaatst en 26 aug - informatie over de Ammanstraat is
een tuinhuis heropend behorend tot het Joods
cultureel erfgoed. Daarop werd een mezoezah

uitgebreid.

geplaatst door Rabbijn Ten Brink.
30 aug - De film over Joods Amsterdam uit
1932 werd geproduceerd door Loet Barnstijn.
Zijn verhaal staat op de site.
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