
 Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex 

  

november 2008 | NIEUWSBRIEF nummer 11 

  

 

 Oktober 2008; een veelbewogen 
maand: deelname Restauratie! 

- B&W vergaderden in de Villa 
Jongerius:         

- het bestuur kwam bijeen in café Willem Slok 
om samen met andere belangstellenden te 
kijken naar de uitzending van Restauratie 
waarin de Villa Jongerius aan bod kwam 

-  er was een Open dag in de Villa waar ruim 
900 bezoekers kwamen.     

- in het stadion was er bij de wedstrijd van FC 
Utrecht aandacht voor de Villa Jongerius 

  

En uiteindelijk volgde de uitslag:  We 
hebben de strijd met onze directe 
tegenstander gewonnen maar doordat we 
een laag percentage van de stemmen 
haalden, komen we niet in de grote finale 
en hebben we slag om het miljoen verloren. 

IEDEREEN BEDANKT!  

Bernadette Jongerius (secretaris):         
Helaas hebben we het niet gered. 
De Stichting Vrienden van het 
Jongeriuscomplex wil iedereen hartelijk 
bedanken voor het stemmen op Villa 
Jongerius, de vele positieve steunbetuigingen, 
mooie verhalen en oude foto's. 
Daarnaast hebben een aantal mensen hun 
diensten 'gratis' aangeboden, van juridisch 

Nieuws van de Vrienden
Wilt u ergens op reageren dan is uw bericht 

zeer welkom in het gastenboek. 

Op de open dagen was er veel vraag naar de 

oude filmbeelden die er werden vertoond. 

Een gedeelte daarvan is te krijgen via het 
Utrechts Archief. 

  

Geïnteresseerden  kunnen contact opnemen 

met het Utrechts Archief aan de Alexander 
Numankade te Utrecht. 

Telefoon is 030 - 286 66 11. Onder 

vermelding van onderstaande gegevens is 

het filmmateriaal terug te vinden in de 
archieven. 

  

Filmmateriaal van de familie Jongerius. 

Titels van de cd: 
1. Priesterwijding Jos 

2. 25 jarig huwelijksfeest en zakenjubileum 

Jan Jongerius 

  
De kosten zijn ca. 12,50 € per dvd. 

Oud filmmateriaal 

  

Op de site vindt u allerlei foto's, krantenberichtjes 
en weblinks enz. over de deelname van de Villa 
Jongerius aan Restauratie. Was u bij de Open dag 

dan ziet u zichzelf misschien terug op de foto's?  

Los daarvan wordt er op de verschillende pagina's 
regelmatig wat toegevoegd. Het loont dus de 
moeite om zo af en toe eens te komen kijken! Deze 
keer zijn er bijvoorbeeld weer een aantal foto's van 

producten van de NV Jan Jongerius geplaatst.  

OPROEP Wie heeft een aantal foto's uitgeleend 
om te scannen en op de site te plaatsen? Wij 
zijn zijn adres kwijt! Wilt u contact met ons 

opnemen?  
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advies tot het maken van professionele foto's 
van de Villa. 
De Stichting gaat zich komende maanden 
volledig inzetten om de financiële middelen, 
die nodig zijn om de restauratie 
mogelijk te maken, bij elkaar te krijgen (o.a. 
subsidies en sponsoring). Wij houden u via 
deze Nieuwsbrief op de hoogte van de 
ontwikkelingen.   

 

Schoonzoon   

Als u zich hebt aangemeld om de nieuwsbrief te 
ontvangen en u wisselt van mailadres, wilt u dan zo 
vriendelijk zijn om u met het nieuwe mailadres opnieuw 
aan te melden. Wilt u daarnaast zich ook afmelden met 
het oude mailadres? Bij voorbaat hartelijk 

bedankt!                                        Met 

vriendelijke groeten, Marga Mulder   

 

Kleinzoon 2008 

Administratie

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor hebt aangemeld. 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. U kunt zich daar ook aanmelden 
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