
 

Eems-Dollard 

 

Onze Afdeling 

De ‘Eems-Dollard’ is een afdeling van de Orde van den Prince’, in het gewest Noord-
Nederland.  

Wat onze afdeling typeert is vooral dat wij van onze specifieke regionale ligging 
ons speerpunt willen maken:  geen navelstaarderij op alleen ‘het eigene’, maar 
juist grensoverschrijdend.  

En tegelijk voelen wij ons zeker ook verbonden met het arbeidsethos in onze regio, 
verankerd in de typerende facetten van het land: in landbouw en veeteelt, visserij 
en natuur. 

 

 

Grensoverschrijdend 
verankerd… 

 

 

Presentatiepagina-  
van de Afdeling  

Eems-Dollard 

“Eems Dollard” 
Prince-afdeling in het 

Gewest  
“Noord-Nederland” 

Stichtingsdag: 11-04-2001 
Aantal leden: 12 

 

Voorzitterschap en 
secretariaat 

Mw. Titia Tijdens   
en  mw.  

Marijn den Hartogh 
Broekhuijsen  

 

Contact: 

Telefoon: 0049 4953 6950 
 Mw. Titia Tijdens 

E-mail: info@denhartoghkaas.nl 
 Mw. Marijn den Hartogh 

De Orde en wij 

De Orde van den Prince staat voor behartiging van de Nederlandse taal en cultuur, met respect voor en 
inachtneming van andere talen en culturen. 

Iets wat ons uit het hart gegrepen is: het gaat om ‘wereldtalen’ als het Duits, maar ook de talen van de 
Afdelingsburen in ons eigen gewest (het ‘Fries’ o.a.). 

Onze afdelingsleden komen niet alleen uit Nederland, ook uit Duitsland. En regelmatig zijn wij daar te 
vinden in het kader van onze activiteiten. 

 

Onze regio 

 

Onze bijeenkomsten 

Onze maandelijkse bijeenkomst is op de tweede woensdag van de maand. Wij 
treffen elkaar dan in het etablissement “In den Stallen” in Winschoten.  

Wij nemen uiteraard eerst de nodige tijd voor een rustige aanloop naar de 
feitelijke bijeenkomst zelf. Aandacht voor de ‘menspersoon’ achter onze leden 
staat bij ons namelijk hoog in het vaandel. Het kwartiertje Neerlandistiek is ook 
bij ons vaste prik, bij toerbeurt verzorgd door onze leden zelf.  

Wat betreft de lezingen en voordrachten zelf: die organiseren wij zoveel mogelijk 
themagewijs, met altijd ruimte voor grensoverschrijdende bijdragen. 

Overige excursies 

Ons thema voor het Ordejaar 2019-2020 was fabriek en werkgelegenheid in de 
regio.  Daarmee willen wij onze genoemde verandering in de regio benadrukken.  

Tegelijkertijd ook onze grensoverschrijdende instelling – wij komen bijvoorbeeld 
ook in Emden, Midlum en Leer. Belangstellenden zijn altijd van harte welkom op 

onze excursies en op onze bijeenkomsten. Een telefoontje of een e-mailbericht 
naar ons toe volstaat.. 

Wij investeren vanzelfsprekend ook in de contacten met de afdelingen binnen 
ons gewest Noord-Nederland, door o.a. participatie aan de gewestbijeenkomsten 

Grensoverschrijdend… 
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