Recente Publicaties
EEN EIGEN PATROON.
Geschiedenis van een joodse
familie en haar bedrijven,

ca. 1800 - 1964;
Fran cisca de H aan ; uitgave: aksant,
Amsterdam 2 0 02 ;
G eb .; geïll.; xvo ; 46 2 blz.; prijs circa 3) euro;
ISB N 9 0 )260 0 62 7; verkrij gbaar in dl'
bo ek hande l.
zeer verzorgde en lezenswaardige geschiede nis
van dl' familie Van Gelde ren. in Enschede
voo ral bek end gewo rde n door haar bed rijven
De N ijverheid en Raniic UI/;Ol/. N iet alleen van
belang vanw ege de bcdrijfsgcsch icdcui s, maar
ook als besch rijving van dl' sociale positie van
de jode n in Ensche de De Van Gelde rens
waren verwant met de N.J. M eu ko's.
Voor de liefhebb er een 'm ust' !

STAD & LAND. Het beste uit de
jaren 1995 - 1998;
Gerard Vaanh olt: u itgave: Ui tgeverij
Boek ha ndel Broekh uis.
Enschede 2002; ingen .; gcïll.: Svo;
ISB N <)0 7 0 16 2 42 3; verkrijgbaar in de
boekhandel.
bundelin g van 2 0 artikelen uit de we kelij kse
regio-bijlage van T wentschc Cour ant
Tubantia, op deze manier bet er te bewaren en
te raadpleg en dan in de kranrcnvo rm.
Van Enschedees belang zijn o .a.: 11 :
Van H eek ; IV: Bank van Blijdcnstcin;
VI: Zwerfke i bij Rij ksmu seum; VII:
Ko van D cinsc; X VI: H uisho udster van Van
Dcinsc; X VII: Enschcdccsch Wi elcrstadion :

JAARBOEK TWENTE

2003;
diverse auteurs; uitgave: Stichting J aarb oek

Twente/ Van Dcinsc lnstituu t..
Ensched e 2002; ingcn. : gcïll.: Svo;

16 0

blz.;

ISSN I ) 66-.174 4; verkrijgbaar via de
boek hand el.
uitgave in het teken van het j aar 1Jil/1 de

boerden], dus veel aanda cht voor het Twentse
platteland; aan het eind 5 blz. T wentse
pub licaties uit

2002 .

~

