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Soms zit het mee, soms zit het tegen......

Met steun van....
De restauratie van het
jongeriuscomplex zou niet mogelijk
zijn zonder subsudie van de
gemeente Utrecht, de provincie
Utrecht en het Europees fonds voor
regionale ontwikkeling.

Nieuws
U kunt zich aanmelden voor deze
Nieuwsbrief op de website van de
Stichting Vrienden van het
Jongeriuscomplex
Kom ook eens kijken >>>>
U kunt daar ook de
restauratiewerkzaamheden regelmatig
volgen in het fotoalbum op de site. Dat
wordt regelmatig aangevuld met
nieuwe foto's.

In vol bedrijf
Na de zomervakantie is de
restauratie van de villa op
grotere schaal
verdergegaan. Zoals dat bij
bouwwerkaamheden vaak
gaat, moet alles eerst nog
erger worden. Er moet eerst
het een en ander gesloopt
voor er straks aan de
opbouw begonnen kan
worden. Daarbij doen we
ontdekkingen en die vallen
niet altijd mee.

Plafond
h al vllaoment.
Wel een meevaller: de belastbaarheid van de vloer op de eerste verdieping, boven de
salon op de begane grond, blijkt te voldoen aan de norm voor publiek gebruik. De vloer
en het plafond eronder kunnen daardoor behouden worden. De plafondschildering in
de salon is onderzocht en blijkt een voorstelling te zijn van een man en een vrouw met
twee kinderen. De man en één van de kinderen reiken naar een appel. Verder zien we
meerdere vlinders en ornamentele krullen die ook in het oorspronkelijke tapijt
voorkomen. Het is te kostbaar om de zwaar beschadigde plafondschildering te
restaureren Die zal daarom worden afgedekt met materiaal dat later eventueel weer
verwijderd kan worden, en zal nu als het budget het toestaat, op die afdeklaag
opnieuw beschilderd worden.

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 u hier
bereiken

- Schildering plafond salon -

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
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Asbest
Net voor de bouwvakvakantie bleek dat de
vloeren in de kamers van de villa asbest
bevatten. De vloerbedekking is een soort
gietvinyl dat in de jaren dertig ook werd gebruikt
voor de afwerking van vloeren van de
laadruimtes van vrachtwagens en in caravans.
Blijkbaar lette Jan Jongerius toch op de centen
en maakte hij gebruik van materiaal dat in de
fabriek voorhanden was, voor de afwerking van
zijn paleisje. We hebben van de
bouwvakvakantie gebruik gemaakt om een
vergunning aan te vragen en konden op 30
augustus beginnen met de asbestsanering.
Die heeft ongeveer twee weken in beslag
genomen.
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