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Nieuwsbrief 1  

Beste familieleden en geïnteresseerden,  

Na de succesvolle bijeenkomst op 31 januari j.l., waarbij velen van 
jullie aanwezig waren, en de bijzondere tentoonstelling in het 
architectuurcentrum Aorta willen we iedereen bedanken voor de 
steun, betrokkenheid en de vele mooie woorden m.b.t. dit initiatief. 
Dit alles geeft ons veel inspiratie om door te gaan dit unieke complex 
te behouden.  

Stand van zaken                                                                              
Momenteel zijn we nog volop in beweging om onze doelstelling te 
bereiken. Er zijn aanvullende stukken verzonden aan de Rijksdienst 
voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten en naar de 
Gemeente Utrecht. Nu is het dus even afwachten.  

Mooie website in de lucht                                                                 
Marga Mulder heeft de afgelopen weken hard gewerkt om voor de 
Stichting een site te bouwen. Wij zijn dan ook zeer verheugd jullie 
hierbij de link naar de site van de Stichting Vrienden van het 
Jongerius complex te melden.                                                            
www.jongeriuscomplex.nl                                                                         
Op deze site is veel achtergrond informatie te vinden naast foto,s uit 
het archief en van o.a. de tentoonstelling, een aantal perspublicaties, 
een gastenboek voor reacties en diverse interessante links. Met deze 
Nieuwsbrief willen we alle geïnteresseerden op de hoogte houden 
van de laatste ontwikkelingen.                                                            
Mochten jullie nog interessante informatie of goede suggesties voor 
de site hebben dan zijn deze natuurlijk van harte welkom.  

Rondleidingen                                                                                                 
Het terrein van het Jongeriuscomplex is momenteel nog in handen 
van Defensie. Het architectuurcentrum Aorta is voornemens om in 
overleg met Defensie in het voorjaar een rondleiding te organiseren. 
Via onze site en de site van Aorta www.aorta.nu wordt u op de 
hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.Voor meer 
informatie kunt u ook mailen naar tours@aorta.nu  

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van nieuwe zaken op 
de website van de Stichting. Wilt u deze nieuwsbrief niet (meer) ontvangen, 

meld u dan  hier a.u.b af.  

Met vriendelijke groeten ,  

Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex    

Bernadette Jongerius  

Willem ter Steege  

Frans van Seumeren  

Antoni Folkers        

                                               

  

  

terug naar de site 

Onderaan deze nieuwsbrief kunt u zich 
afmelden.  
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 tentoonstelling was succes!  
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