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Welkom

Deze maand....

Ten eerste welkom voor de nieuwe abonnees op Oktober 2012 is weer een produktieve maand

In het Amsterdamse deel werden 2 straten

de nieuwsbrief van de website

geworden met veel nieuwe zaken op beide sites. toegevoegd, de Utrechtsedwarsstraat en de M J

www.joodsamsterdam.nl en de Rotterdamse

Zo was het voor Rotterdam leuk om te

zustersite.

ontdekken waarom er vzo'n prachtige Davidster kwam een stuk over de uitvinder van het

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke

op de Slotlaan te zien is en daaruit kwam een

veranderingen in de afgelopen maand op de site verhaal naar voren over het bedrijf waar de

Kosterstraat. Wat verhalen werden uitgebreid, er
Tomado-droogrekje en vandaag nog over het
monumentale Huis De Pinto.

zijn aangebracht. Verder vinden we het leuk om bewoner werkte. Ridderkerk werd vereerd met
uw tips te ontvangen voor nieuwe informatie.

een uitbreiding, en wel met de wijk Oostendam

Hulp

Afsluitend; laat ook andere geïnteresseerden

en daaruit volgde het artikel over Heerjansdam.

Verder wordt er druk gewerkt aan de buurt rond

weten dat deze site bestaat.

De informatie over Heintje Davids werd verder

de Coolsingel in Rotterdam en informatie over

uitgebreid en het stuk over de Coolsingel. Het

het vertier daar. Mocht u informatie hebben, dan

verhaal over Sara van Gigch staat nu op de site.

horen we dit graag.

Voorwoord
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de

Voor nu veel leesplezier met deze nieuwe

wijzigingen en toevoegingen op de website

artikelen.

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.
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
Facebook
Via deze link.

deze maand op de Amsterdamse site:

deze maand op de Rotterdamse site:

17 okt - De Utrechtsedwarsstraat is

11 okt - De Slotlaan is toegevoegd aan de site,

toegevoegd.

met het verhaal over de Davidster.

20 okt - de M J Kosterstraat is toegevoegd.

13 okt - Herman Hijmans & Co was het bedrijf
waar de Joodse bewoner van de Slotlaan werkte.

21 okt - het verhaal over de Reguliersgracht is

Meer informatie over deze familie in de pagina

uitgebreid.

over dit bedrijf.

21 okt - het verhaal over architect Gosschalk is

21 okt - Het verhaal over Ridderkerk is

uitgebreid.

uitgebreid met Oostendam.

24 okt - Hotel Hiegentlich was gevestigd op

21 okt / Het verhaal van verzetsstrijder Sara van

Nieuwe Hoogstraat 9 - 11.

Gigch is toegevoegd aan de site.

24 okt - de informatie over de Prins

22 okt - Een bouwtekening van de voorzijde van

Hendrikkade is uitgebreid.

het ziekenhuis aan de Schietbaanlaan is
toegevoegd.

24 okt - Een pagina over uitvinder Arnoldt van
Emden is toegevoegd.

26 okt - Heerjansdam is toegevoegd op de site
met het verhaal over slager Den Hartog.

28 okt - Het artikel over architect Bombach is
uitgebreid.

28 okt - het artikel over Heintje Davids is
uitgebreid.

28 okt - het artikel over Heintje Davids is
uitgebreid.

28 okt - de pagina over de Coolsingel is
uitgebreid.

28 okt - het artikel over Sylvain Poons is
uitgebreid.
31 okt - de bibliotheek in het historische pand
De Pinto wordt gesloten. het Huis De Pinto is
van essentieel belang voor Joods Amsterdam.
De geschiedenis van het pand staat nu op de
site.
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