Recente publicaties
KLAAS BERNINK 1913 - 1996;
Pegf,')' Breitb arth ;
Uitgave van Uitgeverij Universiteit
Twente , Ensch ede 1999;
Gc b., geïll.; 4to form aat; 132 blz.;
prijs f 72,50;
ISBN 90 365 137 15;
- eerste uit voerige m on ografie over
deze auto didact met zij n gehe el
eigen stij l van schilderen; moo i
uitg evoerd bock , met een ruime
keu ze uit het werk van Bernink
in kleur op blz. 49 - 129.
H ET ONLJEFLIJKE STADJ E E.;
Willem Brakman en Ensche de, een
bloemlezing;
Gerrit Jan Kleinrensink;
U itgave Boekhandel Broekhuis,
Ensche de 1999;
Ingen .; geïlI.; 8vo formaat; 112 blz .;
pr ijs f 15,-;
ISBN 90 70 16287;
- in de ze speciale uitgave t.g.v. het
I o-ja rig bestaan van boekhandel
Bro ekhuis in Enschede worde n
ro manpassages uit het we rk van
Brakm an tot herkenb are
Enschedese locaties gebu ndeld.
Ook voor de niet-Brakman-fan
een aanrade r!
EEN EEUW OMZIEN;
Impressies van Enschedese oude ren
uit de twintigste eeuw;
R edactie: Tin ckc Amrou ch eDorgclo; Ann ett e Oude Vrielink
en llsc van H ccrwaarden ;
Uitgave Stichting Wel zijn Ouderen
& O pe nbare Bibliotheek
Ensche de, Ensch ede 1999;
Ge b.; geïlI.; 29 blz.; 8vo oblo ng;
prijs f 10, - ;
- bundeling van 18 bijdragen in
pr oza en poë zie , ten dele op
Ensche de betrekking hebbend.
Verkrijgbaar bij boekhandel
Groothe ngel te Enschede .
D E C O NS TAN TE UITDA GIN G;
25 j aar SLO 1975 - 2000;
13 .Wi ldeb oer ;
Uit gave Stichting
icerpianoutwik kelin g (SLO) ,
Enschede 2000 ;
Ingen.; geïll.; 4to; 57 blz.;
Ni et in de handel;
ISBN 90 329 1975 x;
- gedenkboekje met to ekom stvisie,
geplaatst in zee r ruime, bo venlocale co ntext; verkrijgbaar bij
SLO En schede.

