RECENTE
PUBLICATIES
In de reeks Ensche de zoals het was,
uitgegeven do or Uitg. Waand ers te
Z wo lle, in same nwe rking met het
Ge meentearchief Ensch ede, zijn
wee r enke le afleve ringe n ve rsche ne n, elk 24 blz. groot en f 7,95:
Ir.

100 J aar rec h t en or de;
D ick Schlü te r;
P·249- 27 2;
ISBN 90 4°° 08 1 I 6;

12. 100 Jaar j eu gd ;
Arn old For tui n;
P·273- 29 6;
ISBN 90 400 08 12 4;
13. 100 Jaar idealen ;
Frans de Lugt;
P·297- 320 ;
ISBN 90 4°° 08 13 2;
14. 100 Jaar ver maak;
Paul Abels;
p.J2 1-344;
ISBN 90 400 08 14 0;
In tot aal zullen 18 aflever inge n
verschijne n.
O UD ENSC HEDE VANU IT
DE LU CH T ;
tekst: A.M .Rod ing;
foto 's: KLM Aerocarto;
U itgave Slingenbe rg b. V.
H oogeveen ;
inge n.; geïll.; prijs: f 24,95;
- 22 zwa rt-wit foto 's uit de peri od e
1925-1963, afgedrukt op ee n
pr ettig formaat: 42 x 29,7 cm,
zo dat details goe d zichtbaar zijn.
Uitsluiten d ve rkrijgbaar bij:
Boek en Voordeel, De H eurne 4,
Enschede of te bestellen bij de
filialen van Bockcn Voo rd ecl to j ó535053 0 ) .
EEUW IG G R OEN 100 JAAR
FARW IC K T U IN AA NLEG;
Arnold Fortuin;
U itgave in eige n beheer (niet in de
handel ); geb .; geïlI.; oblong
formaa t; 100 blz.;
- fraai gede nk boek ove r ee n
bijzon der bedrijf dat Ensche de
verraste met ee n uitzonderlij k
jubileumgesch en k: het opknappen
en vo or de du ur van 5 j aar
on derho ude n van h et kerkho f aan
de Espoortstraar! Voor het
gede nkboek we nde men zich to t:
Farw ick T u inaanleg, Auk e
Vlcerstraar, Ensche de .

