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De taxushaag overleeft de snoeibeurt

  
De tuin is omringd door een twee 
meter hoge taxushaag. De haag is in 
zijn 73 jarig bestaan veel te hoog en te 
breed geworden en heeft bovendien 
het oorspronkelijke witte tuinmuurtje 
met een rode buis totaal overwoekerd. 
In overleg met een hoveniersbedrijf is 
besloten om de haag in twee fasen te 
snoeien, dit jaar de binnenkant, 
volgend voorjaar de buitenkant. Het 
snoeiwerk is in mei uitgevoerd en nu 
al zien we groene puntjes op de kale 
staken verschijnen, slechts enkele 
struiken moeten vervangen worden. 
We hebben goede hoop dat u volgend 
jaar in de tuin aankijkt tegen een 
mooie groene haag.

 

Nieuwsbrief 
U kunt zich aanmelden voor deze 
Nieuwsbrief op de website van de Stichting 
Vrienden van het Jongeriuscomplex 
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 
 
Post op het algemene adres komt terecht bij 
de projectmedewerker Alice Hoogenhout. 
 
Wilt u iets kwijt over de website of de 
nieuwsbrief dan kunt u mij (Marga Mulder) 
mailen

  

 
Weer een stap dichter bij de Jongeriusfabriek!
Efro-subsidie 
Het college van B&W van de gemeente Utrecht heeft de 
Stichting Vrienden van hert Jongeriuscomplex een Efro-
subsidie (Europees fonds voor regionale ontwikkeling)
toegekend. Deze Europese gelden zijn bedoeld voor de 
renovatie van de villa en de tuin. Ook de verwerving van het 
kantoor komt hierdoor een stap dichterbij. 
Eerder kreeg de Stichting al subsidies van de provincie  
en van de gemeente Utrecht.

 

De restauratie kan beginnen!                                                         h     al 

vllaoment. 

Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure is de restauratie van de villa 
gegund aan BK Bouw uit Bussum. De aannemingsovereenkomst is op 10 mei jl. 

getekend, de voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang en vanaf 28 juni is 

Villa Jongerius een bouwplaats. Als alles volgens plan verloopt, staat er in het 

najaar van 2011 een stralende witte villa aan het Merwedekanaal waar u van 
harte welkom bent voor een drankje, een hapje en een bezoek aan een 

expositie. 
 

                          

                                     - Overdracht glas in loodraam -

                                                                                                                                                           

 

 
  
Glas in loodraam kantoor 

overgedragen                                            Op  4 juni is het glas in 
loodraam dat oorspronkelijk in de hal van het kantoor zat, 
overgedragen aan de Sttichting Vrienden van het Jongeriuscomplex. 
Voorzitter Bernadette Jongerius nam het raam symbolisch in 
ontvangst van kapitein ter zee Van Rede. 
Het raam is de laatste jaren ondergebracht in een van de 
Defensiegebouwen aan de Overste den Oudenlaan. Door de 
verhuizing van het verlaten kantoorgebouw naar deze plek onder 
teozicht, is het raam nog in goede staat. Het wordt wel een hele klus 
om het raam ook daadwerkelijk van de huidige locatie te 
verwijderen. Dat zal pas na de zomer gebeuren.   
 
 
Ook de glas in loodramen die oorspronkelijk in de binnendeuren van 
de hal van de villa zaten, zijn door Roderick van Seumeren van de 
firma Mammoet overgedragen aan de Stichting. Hiernaast ziet u één 
van de twee ramen.
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Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan hier om u af te melden. 
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