
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 de Burg. Tonckensstraat)   
of (regio)taxi naar Zuidwolde. 
 
OPENINGSTIJDEN 2022 
In april, mei en oktober: 
alle dagen van 13.30 uur tot 17.00 uur. 
In juni, juli, augustus en september: 
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Op zaterdag, zondag en maandag  
van 13.30 tot 17.00 uur. 
Voor groepen kan van de openingstijden 
afgeweken worden.

EXPOSITIE 2022 
 
JE KUNT DE POT OP 
 
Elk huis in Nederland heeft een 
wc, met meestal ook een rol wc- 
papier aan de muur. Na elk 
toiletgebruik wordt alles doorge-
spoeld met schoon water. Voor 
ons is dat de gewoonste zaak 
van de wereld, maar dat is niet 
altijd zo geweest. 
 
In ‘Je kunt de pot op’ nemen we je mee op een 
tijdreis langs eeuwen toiletgebruik. We starten bij 
de Hunebedbouwers en eindigen bij de heden -
daagse wc. 
 
Onderweg komen we ook zaken tegen als: ‘Wat 
gebeurt er met onze poep’, ‘Hoe ontlasten we ons 
onderweg’ en ‘Waarmee veegden we door de 
eeuwen heen onze billen af ‘? 
 
Het is voor veel mensen nog steeds lastig om het 
hierover te hebben, terwijl we er allemaal dagelijks 
mee te maken hebben. Ook is het zinvol om er af 
en toe over na te denken, omdat het hebben van 

goede sanitaire voorzieningen 
voor onze gezondheid van 
groot belang is. 
 
Reis je met ons mee? 
 
Als je vanaf nu, waar dan ook 
het toilet bezoekt, denk je vast 
en zeker nog eens terug aan 
de geschiedenis van het 
kleinste kamertje.

de geschiedenis van het 
kleinste kamertje



TOEGANGSPRIJZEN 2022  
Volwassenen €5,00 
CJP €2,50 
Kinderen t/m 12 jaar gratis 
Museumkaart gratis 
 
ARRANGEMENTEN 2022 
Voor groepen - vanaf 10 personen - bieden wij, 
samen met onze buurman tingieterij Tin-Art of De 
Meule van Wassens (8 minuten lopen vanaf het 
museum), de hieronder genoemde arrangementen 
aan. De molen is niet toegankelijk voor mensen die 
minder goed ter been zijn. Deze arrangementen 
vinden alleen plaats op afspraak en hierbij geldt de 
Museumkaart niet. De volgorde van een 
arrangement wordt in overleg bepaald. 
 

• Wij hebben een gezellige ontvangstruimte waar u 
kunt genieten van een kop koffie/ thee met een 
plak Wemmekoek, een glas fris of boerenijs. 

• Bij goed weer is het terras geopend. 
• De Wemme beschikt over 

een mooie tuin met 
boomgaard. Hierin 
exposeert dit jaar Adje 
Martens uit Nieuw-Balinge 
met objecten van messing 
en staal. 

• In onze museumwinkel kunt u terecht voor leuke 
souvenirs en kaarten. 

• Voor kinderen zijn er speurtochten. 
• Vanuit De Wemme zijn fietsroutes uitgezet en kunt 

u het ‘Vlinderommetje’ wandelen. 
• Naast het museum zit Tin-Art, één van de laatste 

tingieterijen in Nederland. 
• Er is gratis wifi aanwezig. 
• Bij ons kunt u pinnen. 
 
EVENEMENTEN IN 2022 
Elk jaar organiseren we een 
aantal evenementen. Hoe dat in 
2022 zal zijn, is nog niet bekend, 
omdat we niet weten hoe het 
komend jaar de coronaregels 
zullen zijn. Kijk op de website 
voor nieuws over onze evene -
menten en andere activiteiten. 
 
VRIENDEN VAN DE WEMME ZIJN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u ook vriend worden? Neem dan contact met ons op.

Wilt u in plaats van 
Wemme koek boerencake of  
gebak bij de koffie, dan 
komt er  respectieve lijk   
€ 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.

€   9,00  
 
 
€ 11,00 
 
 
 
 
€ 21,00 

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

2  Toegang museum, rondleiding, demonstratie 
tingieterij Tin-Art of bezoek De Meule van 
Wassens, koffie/thee met Wemmekoek  
+ 2e kopje koffie/thee  

 

3  Toegang museum, rondleiding, demonstratie 
tingieten of bezoek molen, koffie/thee met 
Wemmekoek + 2e kopje koffie/thee en een 
Drentse koffietafel (bestaande uit: verschil -
lende broodsoorten, krentenbrood, beschuit 
en roggebrood, diverse vleeswaren, kaas en 
zoet beleg, melk, karnemelk en fruit)  

DE WEMME IS VERBOUWD 
In 2021 is het museum verbouwd. Hierdoor zijn we 
beter toegankelijk voor mensen met een rollator of 
rolstoel. De ingang is verplaatst naar het moderne 
nieuw aangebouwde gedeelte, de balie is veel 
ruimer opgezet en we hebben meer tentoonstel-
lingsruimte gekregen. 
 
WIE ZIJN WE 
• Museum De Wemme is een Cultuurhistorisch 

Streek- en Handkarrenmuseum. 
• Het museum dankt zijn naam aan de neder-

zetting 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). 

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

 
WAT BIEDEN WE 
• De expositie ‘Je kunt de pot op’. Lees hierover 

meer in deze folder bij Expositie 2022. 
• De handkarren die dit jaar in de expositie staan 

hebben allemaal, op wat voor manier dan ook, te 
maken met gezondheid. 
We noemen het onze 
‘gezonde’ karren. De kar 
van het jaar is de pas 
gerestaureerde 
‘hovenierskar’.


