Recente Publicaties
Sta d & Land 2 Ee n keuze ui t de jaren
1998-2000;

Gerard Vaanh olt; Uit geverij Boekh and el
Broek huis. Enschede, 2003 ; ingen.; gcïll.; Svo:
11 1 blz.; ISBN 1)0 70162 64 4; prijs 1),1)5 euro ;
verkrij gbaar in de boekh and el.
BI/lldel;/lg uall ] 1 an icelen uit de wekelijkse re,eiobijlage !Jall TC T ubantia, rCII !JerlJolge op de 2 0
anileeten 1995-1998 die in 2000 geblilldeld ZUil.
Voor Enschede ZUI/ !Ja/I belang:
II: Texticljam , Roz endaal; III: De sjoel !Ja/I

EI/schede; I V: Kunstsduldcr Even Robbers;
VIII: Oosrerbegraajj;laars EI/schede;
XX : Arbeiders euCII texti elbaron;
XXI: Bertha, de leastcelvroutuc,
W aardevolle, leesbare infonnotic uit de krant blijft
z o,eoed bewaard. De telest is z onodig aanç evuld.

D e Twentse PARADOX D e
lo tgevall en van de joodse bevolkin g va n
Hengelo en Enschede tij de ns de
Tweede W ereldoorl o g ;
Marjolein Schenkel; U itgave De W albur g

Pers, Z utphe n, 2003 ; ingen .; geïlI.; Svo; 12 S
blz.; ISBN 1)0 5730 246 2; prijs 17 ,1)5 euro ;
verkrij gbaar in de boekh and el.
Scriptie die is omgewerkt rot boei« . De allteur
probeert in dit bock re vcrklaren luaarolll in Heugek:
1'11 Enschede eengmrer deel van dejoodse bCtlolkil/g
de beze rrillg ovcdccfdc dan in de rest Uall
N ederland, Boeiend relaas OIJer de lotgeual/ell IJall
j oodse
f amilies ;11 Henoe!« en Enschede!

De fiets van mijn opa
Autobiografische verhalen in en
om het "PATHMOS"
1939 - 1945 ;
W . Borrel; Uitgave in eigen beheer,
Enschede , 200 3; geb.; geïlI.; Aa-form aat: 17 5
blz.; prijs 11).1) 5 euro; verkrijgbaar bij de
auteur en bij Bockh and el Broekhuis te
Enschede: beperkte oplage!
Primaire 111'011, waar;11de auteur de
oor/'\esbeleIJellissell beschr!ifi I'all hergezi ll Borrel,
Ussell'lll'eg 80, ;11 de Drentse buurt op Patlnnos;
reu('ll s aardiçc kUk op her leven in dez e speciale
buurt,

P arochie Glanerbrug 100 j aar
1903 - 2003;
Samenste llers: j oop Kwakm an en Antoo n
Visschedijk; U itgave Parochiebestuur,
Glane rbrug , 200 3; geb. ; geïll.; at o;
130 blz.; prijs 13,00 euro: verkrijgbaar in
Glanerbrug .
Fraai uitoevcn, goedgedocumeutcerd gedellkboek,
dat oole uiwoer(e inçaat op het sociale leven CII
uerClligillgsle!J('II ual/ de karholieke 'z ui!' in

C lancrbruo .

11

Sliepsteen

11

