Recente publicaties
D e v uurwerkram p v an Enschede.
Bestuurlijke ve rtellin g en ;
Uri R osent hal. Jan M ans, Arjan van
Gils en Erwin Mu ller ; uitgeverij E ert
Bakker , Am sterd am , 2004 ; pocket;
12,5 x 20 cm .; 156 blz.; ISBN 90 35 1
26 57 2; prijs € 12,9 5; verkrij gbaar in

de boekh andel.
Hoe lavamen bUlgemeester Mans en
gellleCll tesecretaris Van Gils door de
chaotische eerste uren heen? I/Vat was er
gebeurd? Hoeveel doden? Hoeveel
vermisten? Konden z e de ralllp na de
ramp aan? Hoegingen z e om met de
druk vanuit Den Haag? Hoe trotseerden
z e het lange wachten op de uitkomsten
van allerlei onderzoeken? Had de
blllgellleester moeten aftreden? Een blik
achter de bestuurlijke schennen..

Boerenerven op het landgoed
Twickel. Bouw, beheer en
onderhoud;
Lennert Vrij; uitgeverij Stichting
Twi ckel / Broekhuis. Hengelo, 2004;
geb .; geïll.; 2 1,5 x 28,5 cm .; !41 blz.;

ISBN 90 70 162 90 3; prijs € 25,-;
verkrijgbaar in de bo ekhandel.
Wat maakt het boereuetf op Twickcl z o
karakteristiek: de wisselwerking tussen eif
en omJ:eFing, de typische details van de
gebouwen of de ran<
\Zschikking van de
gebouwen op het landgoed? Hoe moeten
we in deze tijd het boerenet]onderhouden
en beheren? Veel teennisdie informatie,
ook voor bouwkundigen en hoveniers.

Kastelen en havezaten in Twente ;
Joep Scheffe r (tekst), H enk Frons
(foto's); uitgeverij Boekhande l
Broekhuis. H en gelo, 2004; geb .;
geïll.; 22 x 25 cm .; 80 blz.; ISBN 90
70 1628 8 I ; prijs € 18,50 ; verkrijgbaar

in de bo ekhand el.
Ca. 90 schitterendeJoto's inJuli colour
Fan alle nOé~ bestaande kastelen en
havez aten in Twente, van Twickel tot de
Breclelenleatnp en van Wanuclo tot de
Eesho] in T ubbergen. Voorz ien van een
korte geschiedenis van elk object en van
een uitgebreide ro utekaart waarop alle
objecten staan aangegeven.
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