EXPOSITIE 2018
Dit jaar neemt Museum De Wemme je mee naar
de jaren 70. Jaren vol veranderingen.
Er was voor het eerst een linkse regering met
Joop den Uyl aan het roer. Die zorgde voor een
progressief klimaat in ons
land. Dit werkte door in
kleding en interieur, waar
de kleuren paars, groen en
oranje de boventoon
voerden. De zitkuil werd
populair, evenals het
fonduestel, de Römertopf en het koffiezetapparaat. De kamer werd gezellig gemaakt met
macramé en gehaakte gordijnen.
Grensverleggende films en tv-programma’s zagen

WAAR VINDT U ONS
Burgemeester Tonckensstraat 49
7921 KB ZUIDWOLDE [Dr.]
Tel. (0528) 37 33 32
E-mail: info@dewemme.nl
Website: www.dewemme.nl
Volg ons ook op .

HOE VINDT U ONS
Per auto
Op de A28 afslag Zuidwolde.
Op de N48 afslag Zuidwolde.
Op de A37 afslag Ommen (N48).
In Zuidwolde volgt u de bewegwijzering.
Per trein
In Hoogeveen uitstappen,
dan per bus (lijn 31 - uitstappen bij Bakker Drost)
of (regio)taxi naar Zuidwolde.

het licht zoals Turks Fruit en de shows van Fred
Haché en Barend Servet. Er ontstonden
communes zoals de Hobbitstee in Drenthe, die
nog steeds bestaat.
Het was ook de tijd van
grote demonstraties. In
Drenthe zorgden de
Molukse gijzelingen voor
landelijke aandacht. Ook
vrouwen eisten hun rechten op. Man-VrouwMaatschappij werd opgericht, er ontstonden
vrouwencafés en er waren grote betogingen bij
de Bloemenhovekliniek.
Het waren merkwaardige jaren: ze begonnen vol
optimisme en idealisme en eindigden in crisis en
werkeloosheid.

OPENINGSTIJDEN 2018
Van 30 maart t/m 28 oktober.
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur.
Tweede Paas- en Pinksterdag
van 13.30 tot 17.00 uur

www.dewemme.nl

WIE ZIJN WE
Museum De Wemme is een klein cultuurhistorisch
streekmuseum in Zuidwolde (Dr). Het museum
dankt zijn naam aan de nederzetting Wemmenhove, voor het eerst vermeld op een kaart van
1612. Bij het museum zijn ongeveer 60 vrijwilligers
betrokken. Het museum is een algemeen nut
beogende instelling (ANBI).

WAT BIEDEN WE
• Elk jaar wordt er een nieuwe tentoonstelling
ingericht met een ander thema. Lees hierover
meer in deze folder bij het hoofdstuk Expositie
2018.
• Naast deze wisselende exposities hebben we
een unieke collectie handkarren: de grootste
van Nederland.
• In onze museumwinkel kunt u terecht voor
leuke souvenirs.
• Wij hebben een gezellige ontvangstruimte
waar u kunt genieten van een kop koffie/ thee
met een plak
Wemmekoek,
een glas fris of
ambachtelijk
boerenijs.

• Bij mooi weer is het ruime zonnige terras
geopend.
• Voor kinderen hebben we
speurtochten door het
museum, Oudhollands
speelgoed buiten en een
speelhoekje binnen.
• Het museum is
toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.
• In De Wemme is een
Toeristisch Informatiepunt
(TIP) gevestigd, waar informatiebrochures en
toeristische routes verkrijgbaar zijn.
• Vanuit De Wemme zijn fiets- en wandelroutes
uitgezet.
• De Wemme beschikt over
een mooie tuin met
boomgaard. Hierin
exposeert Marijn Boerstra
uit Hoogeveen dit jaar
met keramische beelden.
• Naast het museum zit
TinArt, met één van de
laatste tingieters van
Nederland.
• Er is gratis wifi aanwezig.
• U kunt bij ons pinnen.

EVENEMENTEN IN 2018
Elk jaar organiseren we zelf evenementen of participeren daarin. Dit jaar zijn dat: Stiggeltiesdag op
zaterdag 21 april; KarGaDoor op zaterdag 14 juli,
Oktobermaand Kindermaand op zondag 21
oktober en maandag 22 oktober; Smullen op
Slachtdag op zaterdag 3 november en de Kerstwandeling op Tweede Kerstdag.
Kijk op onze website voor het laatste nieuws over
de evenementen en andere activiteiten.
www.dewemme.nl

TOEGANGSPRIJZEN 2018
Volwassenen
CJP
Kinderen t/m 12 jaar
Museumkaart en Cultuurkaart

€ 3,50
€ 2,00
gratis
gratis

ARRANGEMENTEN 2018
Voor groepen – vanaf 10 personen - bieden wij,
samen met onze buurman de tingieter, de hieronder genoemde arrangementen aan. Deze arrangementen vinden alleen plaats op afspraak en
hierbij geldt de Museumkaart niet.
1 Toegang museum, rondleiding,
koffie/thee met Wemmekoek
+ 2e kopje koffie/thee

€ 7,50

2 Toegang museum, rondleiding,
demonstratie tingieten, koffie/thee
met Wemmekoek + 2e kopje koffie/thee

€ 9,50

3 Toegang museum, rondleiding, demonstratie
tingieten, koffie/thee met Wemmekoek
+ 2e kopje koffie/thee en een Drentse
€ 19,50
koffietafel (bestaande uit: verschillende
broodsoorten, krentenbrood, beschuit en
roggebrood, diverse vleeswaren, kaas en zoet
beleg, melk, karnemelk en fruit)
Wilt u in plaats van
Wemmekoek
boerencake of
gebak bij de koffie,
dan komt er
respectievelijk
€ 1,- of € 2,50
bij de prijs op.
Een kroket of soep bij
de Drentse
koffietafel kan ook.
u betaalt dan
€ 2,50 p.p. meer.
Heeft u andere
wensen dan is na
overleg veel mogelijk.

