
 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.

        

                
            

 Nieuwsbrief nummer 14, januari 2010
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januari 2010 
 
Zoals u ziet is het uiterlijk van de 
Nieuwsbrief veranderd . De verzending gaat 
nu via een extern bedrijf. Hierdoor is het 
bezwaar dat anderen uw mailadres kunnen 
zien verholpen. 

 

 
website 13.01.2010 
 
Op deze datum werd de openingspagina van 
de website van de Stichting Vrienden van het 
Jongeriuscomplex voor de 10.000ste keer 
bezocht. 
Kom ook eens kijken >>>>

 

 
contact 
U kunt met de Stichting Vrienden van het 
Jongeriuscomplex altijd contact opnemen op 
ons mailadres info@jongeriuscomplex.nl  
 
De voorzitter van het bestuur, Bernadette 
Jongerius, kunt hier bereiken 
Secretaris Willem ter Steege bereikt u hier 
 
Post op het algemene adres komt terecht bij 
de projectmedewerker. 
 
Wilt u iets kwijt over de website of de 
nieuwsbrief dan kunt u mij (Marga Mulder) 
mailen

  

De restauratie is begonnen!

Renovatie van het glas in loodraam in de villa 
Op maandag 18 januari j.l. is een gespecialiseerd bedrijf begonnen 
met het verwijderen van het glas in loodraam in de hal van de Villa 
Jongerius. De onderdelen van het raam worden schoongemaakt en 
hersteld.  
Met deze activiteit is een begin gemaakt met de restauratie van de 
villa. Eind 2012 zal die naar verwachting voltooid zijn. In onze 
vorige nieuwsbrief kunt u lezen wat er allemaal met het raam gaat 
gebeuren 
lees verder AD Utrecht >>>

 
Subsidie, onderzoek en meer 
De projectmedewerker van de Stichting, Alice Hoogenhout,houdt 
zich ondermeer bezig met subsidieaanvragen. Eerder werd al 
subsidie toegekend door de gemeente Utrecht en de provincie 
Utrecht (fonds Erfgoedparels). 
De bouwvergunning en de "ontheffing horecabestemming" is 
ondertussen toegekend. De aanbesteding van de restauratie is in 
volle gang. Er is een eerste selectie gemaakt van vijf aannemers uit 
15 ontvangen inzendingen. Uit deze selectie zal op basis van de 
door de stichting opgestelde gunningscriteria de opdracht voor de 
restauratie aan één van de vijf worden gegeven. Het grote werk zal 
in het voorjaar starten. 
De tuinhistorische verkenning door Belinda van Buiten is afgerond 
en zal op 5 maart gepresenteerd worden. Daarover leest u meer in 
een volgende nieuwsbrief.

  
-tuin-      

 
  
Bezoekers 
Veel mensen hebben in oktober en november 2009 gebruik 
gemaakt van de gelegenheid om bij de tentoonstelling - in het 
kader van Utrecht Manifest- in de villa  een kijkje te nemen. 
Bij die gelegenheid kon u zien dat de restauratie beslist niet te 
vroeg komt. Er moet veel gebeuren. 
Op onze site kunt u nog een aantal foto's bekijken die tijdens de 
tentoonstelling gemaakt zijn. 

 
 
                                       Restauratie is hard nodig >>>>>.
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