
 

 

 

 

VROUWEN VAN DE MENKEMABORG  
 

  

 

 

Vanaf 4 juni staan ‘De vrouwen van de Menkemaborg’ centraal. 

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat vrouwen kiesrecht kregen. Hoe was het 300 jaar geleden om als vrouw op de 

Menkemaborg op te groeien, te wonen of te werken. Wie waren deze vrouwen, kregen ze een opleiding en waar 

hielden ze zich mee bezig? Natuurlijk aandacht voor de huwelijken en de kinderen. Wie zorgde voor de 

opvoeding en wie regelde de huishoudelijke taken in de borg. De meiden worden zeker niet vergeten. Aan de 

hand van archiefstukken, brieven, kasboeken, portretten en een grote variëteit aan voorwerpen wordt een beeld 

gegeven van het leven op de Menkemaborg. 

De verhalen, de leuke en ook de minder leuke, gaan over de freules, jonkvrouwen en meiden. 

Verder staan het hele jaar de verborgen schatten in de Menkemaborg centraal met de titel ‘Onder de loep’. 
 

 

 

VRIENDEN NIEUWS 



ROZENTUNNEL IN BLOEI MENKEMABORG  

 

  

De rozen in de rozentunne l in de tuin van de Menkemaborg in Uithuizen staan in bloei. Het warme weer van de 

laatste tijd heeft gezorgd voor een prachtig bloeiende rozentunnel. Wandelen door een tunnel van roze, rode en 

witte rozen is een bijzondere ervaring. Maak een rondje door de tuin met de strak geschoren hagen en geniet van 

de bloeiende rozen en bloemen in de siertuin van de Menkemaborg. De rozentunnel is al ruim negentig jaar een 

publiekstrekker!  

De belangrijkste soorten rozen in de rozentunnel zijn de enkelbloemige 'American Pillar' en de dubbelbloemige 

'Dorothy Perkins'. De bloeitijd is maar kort. Afhankelijk van het weer staan deze rozen slechts enkele weken in 

bloei.  
De Menkemaborg, zowel het prachtig ingerichte huis, als de stijlvolle tuinen zijn een bezoek waard! 

De Menkemaborg is open van maart tot en met september op dinsdag tot en met zondag van tien tot vijf uur. In de 

maanden juli en augustus ook op maandag open! Van oktober tot en met december open van dinsdag tot en met 

zondag van tien tot vier uur. 

 

Museum Menkemaborg 

Menkemaweg 2 

9981 CV  Uithuizen 

Tel: 0595 431970 www.menkemaborg.nl 



 

 VERENIGING VAN VRIENDEN VAN DE MENKEMABORG                   

(ANBI: RSIN 8052.36.582 )  

HOOFDSTRAAT 182 

9982 AK  UITHUIZERMEEDEN 

INFO@VRIENDENMENKEMABORG.NL/WWW.VRIENDENMENKEMABORG.NL 

0595-435895 

BANK: NL50 RABO 0139 430 253 

KVK: 40024797 
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