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Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex

Villa Jongerius in de race voor een miljoen restauratiegeld!
Deze speciale editie van de Nieuwsbrief is alleen gewijd aan de deelname van de Villa aan Restauratie. Het is belangrijk dat zoveel
mogelijk mensen op de Villa stemmen, dus zend deze Nieuwsbrief door aan vrienden, bekenden, collega's enz.

oktober 2008 | NIEUWSBRIEF nummer 10
Wilt u ergens op reageren dan is uw bericht zeer welkom
in het gastenboek.

Nieuws van de Vrienden
Binnenkort, donderdag 23 oktober, is
het zo ver: de tv-uitzending van het
programma Restauratie met daarin de
Villa Jongerius wordt uitgezonden en
dan is er van het begin van de
uitzending tot maandag 27 oktober
24.00 uur de mogelijkheid om te
stemmen
per

telefoon 0909- 8880
sms VILLA naar 2332

gemeente Utrecht strijdt mee
UTRECHT IS EEN CULTURELE STAD EN DAAR ZIJN WE
TROTS OP.
DIT NAJAAR STAAT INDRUKWEKKEND CULTUREEL
ERFGOED UIT DE JAREN DERTIG IN DE SCHIJNWERPERS:
VILLA JONGERIUS.

of
U

kunt stemmen zo vaak u wilt.
Waarom zou u op dit gebouw
stemmen?








De bouwstijl ervan is uniek voor
Utrecht én voor Nederland: een
eigenzinnige mix van de
Nieuwe Zakelijkheid met art
deco motieven.
Het gebouw is extra eigenzinnig
omdat het niet door een
architect maar door zakenman
Jan Jongerius zelf is ontworpen.
En dat eind jaren dertig! Uit die
periode is er niet zoveel
opmerkelijks bewaard gebleven.
Men had toen andere zaken
aan het hoofd.
De Stichting Vrienden van het
Jongeriuscomplex heeft de
intentie het gebouw na
restauratie een openbare
functie te geven.

Op de website
www.jongeriuscomplex.nl kunt u meer
over de villa lezen en kunt u het
geheel op de foto's van binnen en van
buiten bekijken.

De uitzending waarin Villa Jongerius
uitgebreid te zien zal zijn, wordt op donderdag
23 oktober om 19.25 uur bij de AVRO op
Nederland 2 uitgezonden.
Mocht u de uitzending gemist hebben dan kunt u hem alsnog
bekijken via de site van RESTAURATIE of via de site
UITZENDING GEMIST
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Bent u nog niet overtuigd of wilt u
het ook zelf wel eens zien?
Op zaterdag 25 oktober is de Villa
open voor publiek. Programma>>>
Bent u overtuigd, help ons dan door
ook anderen aan te sporen op ons
te stemmen.
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Administratie
Deze speciale editie van de Nieuwsbrief wordt aan alle
mensen gestuurd die zich daarvoor aangemeld hebben,
maar voor deze speciale gelegenheid ook aan anderen.
Hoort u tot die groep en wilt u voortaan ook de komende
Nieuwsbrieven ontvangen, laat dat weten door een mail
naar info@jongeriuscomplex.nl
Oude Nieuwsbrieven kunt u op de site nog lezen.

Stuur deze Nieuwsbrief bijvoorbeeld
door aan anderen!

Met vriendelijke groeten, Marga Mulder (website)

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor hebt aanmeld. Met deze nieuwsbrief willen we
u op de hoogte houden van nieuws op de website van de Stichting Vrienden van het
Jongeriuscomplex. Wilt u deze nieuwsbrief niet (meer) ontvangen, meld u dan hier. af.
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