
 
WIE ZIJN WE 

 Museum De Wemme is een klein cultuurhistorisch 
streek- en handkarrenmuseum 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 ruim 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 in 
deze folder bij het hoofdstuk Expositie 2020. 

 Een deel van onze 
handkarren wordt in een 
jaarlijkse wisselexpositie 
tentoongesteld. Met extra 
aandacht voor 'De handkar 
van het jaar'. Dit jaar is dat 
de pas gerestaureerde 
postkar.  

 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 zonnige terras geopend.  

 Voor kinderen zijn er speurtochten. 

 De Wemme beschikt 
over een mooie tuin 
met boomgaard. 
Hierin exposeert dit 
jaar Marie Louise 
Minke uit Balkbrug 
met beelden van 
metaal en beton.   

 In onze museumwinkel kunt u terecht voor leuke 
souvenirs. 

 Vanuit De Wemme zijn fietsroutes uitgezet. 

 In De Wemme is een Toeristisch Informatiepunt 
(TIP) gevestigd. 

 Naast het museum zit TinArt, één van de laatste 
tingieterijen in Nederland. 

 Er is gratis wifi aanwezig. 

 Bij ons kunt u pinnen. 
 

EVENEMENTEN IN 2020 
Stiggeltiesdag op zaterdag 
18 april; Oktober 
Kindermaand op zondag 18 
en maandag 19 oktober; 
Smullen op Slachtdag op 
zaterdag 14 november en de 
Kerstwandeling op Tweede 
Kerstdag. Kijk op onze 
website voor het laatste 
nieuws over onze 
evenementen en andere 
activiteiten. 
 
VRIENDEN VAN DE WEMME ZIJN 

 
 

Wilt u ook vriend worden? Neem dan contact met ons op 
 

TOEGANGSPRIJZEN 2020 
Volwassenen   € 3,50 
CJP    € 2,00 
Kinderen t/m 12 jaar  gratis 
Museumkaart   gratis 
 
ARRANGEMENTEN 2020 
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 + 2
e
 kopje 

koffie/thee: € 9,50 
3. Toegang museum, rondleiding, demonstratie 

tingieten, koffie/thee met Wemmekoek + 2
e
  kopje 

koffie/thee en een Drentse koffietafel (bestaande 
uit: verschillende broodsoorten, krentenbrood, 
beschuit en roggebrood, diverse vleeswaren, kaas 
en zoet beleg, melk, karnemelk en fruit): € 19,50 

 
Wilt u in plaats van Wemmekoek boerencake of gebak 
bij de koffie, dan komt er respectievelijk € 1,00 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. 



EXPOSITIE 2020 
 
Dankzij De Vrijheid ….. 
 
75 jaar vrijheid en vrede in ons land. 
Wat heeft ons dat gebracht? 
 
Is het al die tijd echt zo vredig 
geweest? De Koude Oorlog 
bijvoorbeeld, was een periode van 
gewapende vrede. We bouwden bunkers of richtten thuis 
een plek in als ruimte om bij onraad naar toe te gaan. 
Hoe zag zo’n plek eruit en welke spullen waren erin 
opgeslagen? 
 
Zijn vervoer en communicatie van belang om de vrede te 
bewaren? Hoe verging het de boeren? Wat was de 
invloed van de popmuziek? En hoe zat het met de rol 
van onze demonstrerende burgers en de politiek in de 
laatste 75 jaar? 
 
In onze tentoonstelling proberen we antwoord te geven 
op deze vragen. We nemen u mee naar allerlei 
gebeurtenissen die dankzij onze vrijheid plaats konden 
vinden. 
 
Op ons terrein staat (tijdelijk) een barak uit de tweede 
wereldoorlog, met daarin een expositie over de oorlog 
en de bevrijding. Waar deze tentoonstelling eindigt, 
beginnen wij met ons verhaal, zodat we een mooie 
aanvulling op elkaar zijn. Kijk voor de openingstijden van 
de barak op onze website. 
 

WAAR VINDT U ONS  
Burgemeester Tonckensstraat 
49 
7921 KB  ZUIDWOLDE (Dr) 
Telefoon: (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 
Naar station Hoogeveen, dan per bus (lijn 31 – 
uitstappen bij de Burg. Tonckensstraat) of per (regio)taxi 
naar Zuidwolde. 

 
OPENINGSTIJDEN 2020 
Van 27 maart (onder voorbehoud) t/m zondag 1 
november 
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag en zondag: 13.30 tot 17.00 uur  
Tweede paasdag (onder voorbehoud) en tweede 
pinksterdag: 13.30 tot 17.00 uur 
 
LET OP! Het kan zijn dat we niet eind maart opengaan, 
maar pas in april i.v.m. een mogelijke verbouwing. Kijk op 
onze website!

 

FIETSENSTALL

ING MET BORD 

WEMME 

KAART OMGEVING, HOE KOM JE BIJ 

ONS 

http://www.dewemme.nl/

