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Wilt u ergens op reageren dan is uw bericht
zeer welkom in het gastenboek.

Aanbesteding en restauratie

Nieuws van de
Vrienden

De voorbereidingen voor de restauratie
van de villa zijn in volle gang. Naar
verwachting wordt in het eerste kwartaal
van 2010 gestart met de
werkzaamheden.

Subsidie voor het Jongeriuscomplex
Men is het erover eens dat dit stukje
industrieel- en cultureel erfgoed van
Utrecht een nieuwe creatieve
bestemming moet krijgen. Zo heeft de
gemeente Utrecht begin 2009 een
subsidie toegekend waarmee een begin
gemaakt kan worden met de restauratie
van de villa. De gemeente vond het geld
in een potje van het Rijk dat bestemd is
voor stedelijke vernieuwing (ISVsubsidie) omdat het complex gelegen
is in (‘prachtwijk’) Kanaleneiland.
In september 2009 kreeg de stichting
het goede nieuws dat de Provincie
Utrecht ook subsidie toekent aan de
stichting voor de restauratie van Villa
Jongerius. Dit geld komt uit het fonds
Erfgoedparels.
Jaarlijks stelt Gedeputeerde Staten
Utrecht een bedrag vast dat ten goede
komt aan Erfgoedparels in de Provincie.
In 2009 is dit geld bestemd voor de
instandhouding en versterking van
industrieel erfgoed. Voorwaarde is dat
er in een goed onderbouwd
herbestemmingsplan een aantoonbaar
vooruitzicht op herbestemming wordt
gegeven. De stichting heeft in de zomer
hard gewerkt aan de uitwerking van het
plan, met succes.

Tentoonstelling
Tot half november is in de villa Jongerius
een tentoonstelling. Daardoor is de villa
dagelijks open voor publiek (behalve
maandag). Meer informatie op de site>>>
Nieuwe medewerkster
Het succes van de stichting heeft één
keerzijde. Iedere stap brengt een hoop
werk met zich mee. Subsidiegevers eisen
een perfecte administratie en uitgebreide
projectplannen. De interne organisatie
wordt complexer en overleg met externe
partijen wordt frequenter.
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De Vrienden van het Jongeriuscomplex
krijgen hierin professionele
ondersteuning. In september 2009 is
Alice Hoogenhout aangesteld om het
bestuur en andere vrijwilligers te
ondersteunen bij de organisatie, de
fondsenwerving en de administratie. U
kunt Alice bereiken per email
ahoogenhout@jongeriuscomplex.nl

- nu nog in slechte staat-

Glas in lood
De eerste werkzaamheden die met de
ISV subsidie uitgevoerd gaan worden
zijn de schoonmaak en het herstel van
het glas in lood in het plafond van de
hal van de villa. Een gespecialiseerd
bedrijf licht de panelen uit het frame en
nummert alle stukken. In het atelier
worden mastiekresten, verfresten en
vuilschilfers verwijderd. Ontbrekende
stukken worden vervangen door nieuw
geschilderde stukken. Als er nog
voldoende scherven van de gebroken
stukken aanwezig zijn, worden deze
zorgvuldig bestudeerd om de
oorspronkelijke kleur zo precies
mogelijk te kopiëren. Waar de
schildering vervaagd is, wordt deze
geretoucheerd met koudverf. De
panelen worden vanaf de bovenzijde
weer teruggeplaatst en beschermd door
een glazen daklicht.

www.jongeriuscomplex.nl

Administratie
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

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor hebt aanmeld. Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van
nieuws over 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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