
Boeken van derden
Bij Ol Eel verkrijgbaar

Jeugdherinneringen
Is het verhaal van Wiebe Kruijer (1933), die in de jaren dertig,

veertig en vijftig van de vorige eeuw opgroeide in de 

omgeving van het Paterswoldsemeer. Een groot deel van 

zijn jeugd speelt zich af in Eelderwolde net voor, tijdens en na

de Tweede Wereldoorlog

Auteur: Wiebe Kruijer

Uitgave: Wiebe Kruijer

2017

ISBN 978-90-9030075-7

prijs € 29,50

Een ontdekkingsreisvan de Drentsche Aa
Een ontdekkingsreis langs historische plaatsen in het 

landschap tussen Haren, Glimmen, Eelde en Paterswolde.

Auteurs: Gustaaf Biezeveld en Cathrinus Schaafsma

Uitgave: Historische verenigingen Old Go en Ol Eel

t.g.v. Open Monumentendag 2015

prijs: € 4,00

100 jaar Ons Dorpshuis
Een herdenkingsboekje waarin het heden en verleden

van Nederlands oudste dorpshuis aan bod komt. Het

gedachtengoed van mevrouw Bähler-Boerma staat hierin

centraal. In kort bestek wordt een samenvatting van 100 jaar

dorpshuis activiteiten en komen de gebruikers ook aan het

woord.

Uitgave:Stichting Nederlands oudste dorpshuis 100 jaar

2015

prijs: gratis zo lang de voorraad strekt



Twaalf in Eelde
Twaalf mensen uit Eelde, Paterswolde en Eelderwolde

zijn geïnterviewd over de tijd dat ze twaalf jaar waren. Deze

verhalen zijn bewerkt en van elke geïnterviewde werd een

portretfoto gemaakt om het verhaal een gezicht te geven.

Uitgave: Stichting Dorp vol verhalen

2012

prijs: € 12,00

De Menso Altingschool
50 jaar in Beweging

De Menso Altingschool is 50 jaar in beweging. Er werd

gebouwd en bijgebouwd, het leerlingen aantal schommelde,

er werd gejubileerd en gefeest, er werd muziek gemaakt en

er werd en wordt  natuurlijk geleerd.

Samenstelling:  Frank Faber

Uitgave: Menso Altingschool

2006

Prijs: € 10,00

Onder aan de roltrap
Onze voorouders stapten de 20e eeuw binnen met veel

optimisme en gedachten aan ongekende mogelijkheden.

De vooruitgang was immers niet te stuiten. Symbolisch

voor die tijd was de eerste roltrap in Parijs. Maar hoe was

het leven hier in het noorden van ons land?

Auteur: J.A. Bodewes

Uitgave: J.A. Bodewes

1997

ISBN 90-9010339-5

Prijs: € 11,00



In naam van de Vrijheid
Noord-Nederland gedurende de Franse 

bezetting (1795-1814)

Toen in 1795 de Fransen de Republiek der Nederlanden

kwamen "bevrijden", werden er, om de revolutie te vieren,

overal vrijheidsbomen geplant. Maar de lol van het dansen

was er gauw af, want de "bevrijders" toonden zich

eigengereide gasten.

Auteur: J.A. Bodewes

Uitgave: J.A. Bodewes

1994

ISBN 90-9006856-2

Prijs: € 9,50

Buigen en Barsten
De oorlog 1940-1945 in Noord-Nederland

Angstig en verbluft zag men in mei 1940 het met

hakenkruisen overdekte leger door stad en streek trekken.

De oorlog betekende voor de toen levende generates een

definitieve breuk met het verleden. In deze documentaire

worden facetten en voorvallen uit de oorlogsjaren 

aaneengeregen.

Auteur: J.A. Bodewes

Uitgave: J.A. Bodewes

1991

ISBN 90-9401616-8

prijs: € 8,50

Bloemencorso Eelde 30 jaar
Er is veel aandacht besteed aan het ontstaan van het corso,

maar ook aan de organisatie, aan de wijken. Alle jaren 

worden in het kort beschreven. Ook is er aandacht voor alle

problemen die het corso heeft ondervonden, maar zeker ook

aan de humor. In het boek zijn veel uitgebreide overzichten

opgenomen.

Samenstelling: Berend de Vries

Uitgave: Stichting Bloemencorso Eelde

augustus 1986

prijs: € 5,00


