Recente Publicaties
De mooiste Synagoge van
Nederland. Joods leven in
Enschede vanaf 1767;
Frank van Zuijlen (red .); in opdrac ht
van de Stichtin g Syn agoge Ensche de
uit gegevcn door Boekh and el
Broekhuis. Ensche de, 2003; geb.;
geïll.; 29,7X29 ,7 CI11.; 120 blz.; ISBN
90 7° 1 62 80 6 ; prijs 29,95 euro;
verkrijgbaar bij boekh andel
Bro ekhuis.
Schitterend lIi(~egeven , goed
~'tedow m en teerd boekwerk, niet
af zonderlijke aandacht voor: een historisch
overr icht 1767-1928, het 'Nieuwe
Bouwen', de bloeiperiode van de
Enschedese kehilla , de Tweede
Weteldootiog , de ontdekkingsreis lJan de
restauratie, vethalen overjoods leven in
Enschede vamif 1945, en een ho(!fdstllk
jizkor- C edenk. Medewerkers: Sake de
Boer, Ze no Kolks,joop Slager en Frank
van Z uijleu , Met accenten op architectuur
en bOllwkllndige aspecten. Het boek gaat
niet over Mauthauseu, ook niet olJer de
Tweede vJlereldoorlog, toch h e~ft het er
alles mee te maken.

Enschede, toen der tied;
Klaas de Bo er; uit gave in eigen
beh eer, En sch ed e, 2003; gcbroc h .;
geïll.; 15x 25 cm.; 24 blz., prij s 5,00
euro; verkrij gbaar bij de aute ur (tel.
05 3- 43599 6 4).

Twente in 2003.
Het nieuws in woord en beeld;
Frans dc Lugt (same nst.); uit gave : D e
T w entsche Cour ant Tubanti a,
Ensche de, 200 4; geb .; geïll.; 22,5 x
30,5 CI11.; 144 blz.; prij s 15 euro;
verkrijgbaar via de bo ekh and el en
and er e distributiepuntcn .
Met aandacht voor o.a. de dreigende
silliting van de Vliegbasis Twenthe,
vrijspraak voor A ndrède V., de lange
hete ZO /lier, triomjen vall Twentse
sporters , het vernieuwde Vall Heekplein,
de brand bij Vredestein, Fe Twente gered
vall de ondergang, de Enschede
Marathon, de Military Boeleclo, en het
overlijden van Willem Wilmink .
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n Sliepsteen

A lleraardigst bocle]« met t!fbeeldingen en
beschrijvingen lJan een aantal Enschedese
stadsklokken, niet daarnaast een korte
'liandleidinç' 1J00r het maken lJan
miniatuur tinnen klokj es.

Op welke wijz e bewaren we de natuuren cultuurwaarden in ons eifgoed? De
betekenis lJan het culturele eifgoed bij de
toeieotnstiç « 1J0 rlllgeIJin~~ van dorp , stad en
landschap wordt in een aantal artikelen
nader lIitg ewerkt. A chterin vijf blz .
Twentse publicaties uit 200] .

Jaarboek Twente 2004;
diverse aute urs; uit gave: Stichting
Jaarb oek voor Twent e / Van Dcinsc
Instituut, Ensch ede , 2004 ; in gen. ;
geïll.; 15 x 23 cm. ; 144 blz.; ISSN
1566-3 74 4 ; prij s 12,50 eur o;
verkrijgb aar via de boekhandel.
Thema: 'Het bewuste behoud' ,

