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Welkom

Deze maand....

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op Eens in de zoveel tijd word je geconfronteerd

In de afgelopen 2 maanden is de oproep

de nieuwsbrief van de website

met noodzakelijke maatregelen om je werk

geplaatst over de Wilhelmina Catharinaschool en

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

mogelijk te houden. Welnu, deze maand was dat over de buurt (Den Texstraat, Weteringschans,

zustersite.

zover. Een nieuwe computer. Nadat de vorige na Huidekoperstraat, Falckstraat, Reguliersgracht

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

8 jaar trouwe dienst af en toe - bij voorkeur

etc.). Het liet zich aanzien dat rond dat thema

veranderingen in de afgelopen maand op de site wanneer een artikel bijna klaar is én nog niet

iets bijzonders ging gebeuren en dan met name

zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om opgeslagen - vanzelf opnieuw opstartte, en

rond een foto van de Joodse kinderen van de

uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.

aanpassingen in het menu van

Wilhelmina Catharinaschool uit 1942. En dat

Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden

joodsamsterdam.nl een dagtaak werden,

gaat dus door. Het plan wordt groter getrokken

weten dat deze site bestaat.

uiteindelijk een nieuwe aangeschaft en alles

en alle informatie over deze buurt, en niet alleen

overgezet. Het is gelukt!! Voor wat betreft het

tijdens de shoah, is welkom. Daarbij zal ik

menu moest de nieuwste versie van het

ergens in de eerste maanden van 2012 naar

programma er komen en dat is de reden dat er

Israël reizen om daar een aantal mensen over

een mededeling op de site staat en u misschien

deze buurt te interviewen en mocht u daar

één keer de pagina moet "vernieuwen" om de

wonen en informatie hebben, schroom dan niet

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

wijzigingen bij u door te voeren. Wanneer u een om contact op te nemen.
pagina opent en het menu is verdwenen, dan

Het plan - waarover ik niet teveel kan uitwijden

geldt dat ook voor u (geldt niet voor de

- zal echter niet in april 2012 klaar kunnen zijn,

nieuwsbrief, daarop geen menu).

dat zal wel april 2013 worden. Uw hulp is zeer

Voor wat betreft de site lijkt deze verhuizing

nodig en wordt zeer gewaardeerd.

geen invloed te hebben, er zijn weer genoeg

Voor nu veel leesplezier.

nieuwe zaken opgenomen.

leggen. Uw informatie is welkom via deze link.

Zo was het heel bijzonder om bij een

Links

verhaal staat op de site en aangezien de lezing

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.
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

lezing/interview van Jules Schelvis te zijn. Zijn
in kamp Westerbork werd gehouden zijn er ook
foto's van dit kamp opgenomen. Verder zijn 2
rabbijnen die hun sporen in Amsterdam hebben
achtergelaten opgenomen en een aantal Joodse
sociale instellingen.
In Rotterdam zijn weer artikelen over de
Helmersstraat geplaatst, maar ook over Lion
Solser en de sjoel van Ridderkerk.
deze maand op de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

2 okt - de namen van een groot gedeelte van de 5 okt - Kerstfeest op de bewaarschool kinderen van een andere klassenfoto van de

herinneringen aan de Helmersstraat staat nu op

Wilhelmina Catharinaschool zijn bekend. Te zien de site.
via deze link.
8 okt - De Agniesestraat is toegevoegd aan de
15 okt - Journalist Philip Mechanicus is

site.

toegevoegd aan de site.
18 okt - Lion Solser was een cabaretier en
16 okt - Jules Schelvis gaf een lezing in

acteur en samen met Piet Hesse de voorloper

herinneringscentrum Kamp Westerbork. Een

van Snip en Snap.

verslag daarvan staat hier.
23 okt - De informatie over de synagoge en
22 okt - kamp Westerbork is toegevoegd aan de Joodse gemeente van Ridderkerk is uitgebreid
site.
29 okt - opperrabbijn Sarlouis is toegevoegd
aan de site.

en een foto is toegevoegd.

29 okt - opperrabbijn Onderwijzer is
toegevoegd aan de site.
29 okt - Na de oorlog fuseerden een aantal
Joodse sociale instellingen die op het gebied
van de jeugdzorg werkten. Le-ezrath ha-Jeled
opende in 1965 een kindertehuis aan de De
Mirandalaan.
30 okt - De S A Rudelsheimstichting in
Hilversum, voor Joodse geestelijk gehandicapte
kinderen, is opgenomen op de site.
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