Ol Eel uitgaven: niet meer verkrijgbaar
De Heren van Paterswolde
Na een gedegen onderzoek wordt in dit boek zonder opsmuk
van woorden aangegeven wat de plaats en de betekenis van
de familie Hesseling voor het dorp is geweest.
Auteur: G. Jan ten Pas
Uitgave: Historische Vereniging Ol Eel
voorjaar 2010 t.g.v. het 30-jarig bestaan van Ol Eel

Eelde van verleden naar toekomst
Voor dit fotoboekje heeft Ol Eel op verzoek van C1000
Eelde Michel Vroon een zestig foto's en ansichtkaarten
selecteerd en van teksten voorzien. Het is beslist de moeite
waard de oude foto's eens met de huidige situatie te
vergelijken.
Samenstelling: Historische Vereniging Ol Eel
Uitgave: C1000 Eelde Michel Vroon
november 2007

Gij kent mij: ik ben de Bulgaar
Eelde's tweede bijnamenboek
Dit tweede deel van het bijnamenboek kan als een nieuw
werk worden gezien, maar ook als een herziene versie van de
vorige beschouwing. Een terugblik na 10 jaar op het wel en
wee van de 40 personen uit de vorige reeks en met name de
16 levenden van toen, zorgt voor een extra binding tussen de
beide bijnamenboeken.
Samenstelling: Werkgroep Oude Verhalen
Uitgave: Historische Vereniging Ol Eel
november 2002

Verhalen uit de oorlog, Eelde 1940-1945
Een boek als dit is heel belangrijk voor hen, die de oorlog
beleefden, maar ook voor de nieuwe generaties, die het
moeten hebben van deze verhalen. Verhalen over het leven
onder een bezetter en over de blijheid van mensen, als ze
weer bevrijd zijn.
Uitgave: Stichting Ol Eel
13 april 1995 ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding
van Eelde
ISBN 90 719 18 78 5

Verleden en Heden in Beeld
Een fotoboek met ruim 200 foto's, waarbij het verleden
voorzien is van een korte omschrijving. Het heden spreekt
dan voor zich. Het heden is echter wel weer de historie
van de toekomst.
Samenstelling: Fotowerkgroep Ol Eel
Uitgave: Stichting Ol Eelde
oktober 1993

Gij kent mij
Eelder bijnamen, anekdotes en sfeerschetsen
De bijnamen, die in dit boek zijn samengebracht, stammen
zowel uit het verre en het recente verleden als uit het heden.
Het is voornamelijk de autochtone garde, die deze
namen nog hanteert.
Samenstelling: Werkgroep Oude Verhalen
Uitgave: Stichting Ol Eel
mei 1992

Een nieuwe kijk op het oude Eelde
Alles in het heden heeft een geschiedenis. Wegen volgen
bepaalde patronen, huizen staan niet zo maar ergens,
bepaalde namen hebben een bijzondere betekenis. Alle
facetten komen tot leven. De betekenis van natuur en
landschap, van personen en families en organisaties.
Samenstelling: Boekcommissie Ol Eel
Uitgave: Uitgeverij Profiel Bedum
juni 1989
ISBN 90 70287 67 6

Eelde in oude ansichten
Met dit fotoboek is Eelde opgenomen in de aloude en
welbekende reeks "… in oude ansichten". De gebruikte foto's
zijn zowel afkomstig uit de archieven van de gemeente Eelde
en Ol Eel als uit eigen verzamelingen.
Samenstelling: Fotowerkgroep Ol Eel
Uitgave: Europese Bibliotheek Zaltbommel
1985
ISBN 90 288 3281 5 / CIP

