Recente publicaties
EN SC HE DE op de gre ns van twee
eeuwe n; van 1900 tot 2000;
D . Ta at en J. A. Sybrandi;
Uit gave van boek handel Brun a Postma, Enschede 1999;
Geb .; geïl1 .; 102 blz.; prijs f 59,75;
ISBN 90- 76254-07- 9;
-moo i uitgegeven , the matisch
ingedeeld fot ob oek van Ensche de met
vele onbe kende fot o' s en ansichten,
ten dele afko mstig uit de collectie van
Sybrandi. Er is voo ral aandacht voo r
wink eliers en kleine zelfstandige n. H et
boek vo rm t een waardevolle
aanvulling op Taa ts 4 ee rde r
versche ne n foto boekjes van OudEnsche de. Naast de gewo ne editie is er
oo k ee n genu m merde luxe editie met
stofomslag en linn en band uitgegeven
(f75,-) . Verkrijgbaar bij de Ensche dese
boek handel s.
HOG E-sc hoolmaken;
Van visie to t vor m;
Deel I : de histor ie;
Paul Abels(eindredactie);
Ui tgave H ogeschool Enschede,
Enschede 1999;
Geb .; geïll.; oblon g formaat; 109 blz.;
-uitgave ter gelegen heid van het tweede
lustrum en de opening van de nieuwe
onderw ijspaviljoe ns van de Hogeschool
Enschede in september 1999. De
auteurs, Kees van der Wi el, Paul
Groenendijk. Piet H endriks, Leen
Koekebakker en Paul Abcls,
beschrij ven niet alleen het huidige
HB O in Enschede, maar oo k de
voorga ngers ervan; ver der is er
aandacht voor de gebo uwen voo r
H BO , oo k buit en Enschede. Een zeer
verzo rgde, fraai vo rmgegeven uitgave!
Verkrijgbaar bij Boek handel
Groothengel te Enschede.
WAND ELR.OUT E
OOSTER BEG R AAF PLAATS;
Willemi en Groe newo ud(redactie);
Uit gave Bou w- en Milieudi enst
Ge mee nte Enschede, Enschede 1999;
Ge broc h.; geïll.; oblong form aat;
[1 6] blz.; prijs f 2,50;
- informatief wandel boekje , met oog
voo r int er essant e details, uitgegeven
t.g.v. het ioc-j arig bestaan van de
Oester begraafp laats. De lezerwa ndelaar krijgt een goe d beeld van
deze parkachtige, terecht tot rijksmonument verklaarde begraafplaats.

