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Villa in de steigers

NIEUWS:
Kom kijken op onze vernieuwde
website

www,jongeriuscomplex.nl

De restauratie van de ville is in volle gang ondanks het
winterweer. Pas als de gevoelstemperatuur onder -6 graden
komt, wordt het buitenwerk gestopt. De planning is nog
steeds dat de villa in de zomer van 2011 casco
wordt opgeleverd.

Kent u de routekaart Gek op het
Merwedekanaal?
Die is uitgebracht door Passie voor
Utrecht. Deze routekaart brengt de
verschillende initiatieven tot behoud
van industrieel erfgoed (zoals het
Jongeriuscomplex) rond het
Merwedekanaal in kaart.
U kunt deze kaart gratis afhalen bij o.a.
de VVV en het gemeentelijk
informatiecentrum. U kunt hem ook
downloaden
In het kader van de Routekaart
Merwedekanaal geeft de Stichting op
zondag 9 januari van 13 tot 17 uur een
presentatie in RUIM 4, één van de
zandtrechters aan de Nieuwe
Veilinghaven
Zie ook het artikel in het AD van 7
januari.

Hierboven de villa in aanbouw (1937) , rechts januari
2011

Wilt u alles rond de restauratie graag volgen? Neem dan
regelmatig een kijkje in het Bouwblog bij de
website.

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

http://application.budgetmailer.com/newsletter.aspx?id=YDwd52mvkjQ=&contactid=A... 8-1-2011
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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

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
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Website
vernieuwd
De website van de Stichting Vrienden van
het Jongeriuscomplex is in de lucht vanaf
februari 2007. Ooit bestond hij uit een paar
bladzijden en een mapje met foto's, maar
gaandeweg is de site meegegroeid
met alle ontwikkelingen,
Het was dus tijd geworden alle bestanden
eens uit de kast te halen en netjes op
nieuwe stapeltjes te leggen. En nu we toch
bezig waren hebben we het geheel ook
een frisser uiterlijk gegeven.
We zijn erg benieuwd wat u ervan vindt,
dus het zou leuk zijn als u in het
gastenboek een reactie achterlaat.
Wilt u meer weten over het verleden, het
heden of de toekomst van het
Jongeriuscomplex, dan kunt u op de
website van alles vinden.

Een Fordje
In het fotoalbum producten van de Jan
Jongerius NV staan een aantal van de
voertuigen die vroeger in de fabriek van de
NV gemaakt werden.
Je vraagt je soms af waar ze voor bedoeld
waren
In de toekomst zult u u zo af en toe een
foto in de Nieuwsbrief aantreffen met aan u
de vraag "waar was dit voertuig voor? "
Bij de Ford hiernaast is dit alvast duidelijk:
een kleintje voor de kleintjes.
In de albums staan trouwens zo'n 40
nieuwe foto's..
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