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Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan

hier voor de online versie.

Nieuwsbrief nummer 19, februari 2011
groter Ctrl+

kleiner Ctrl-

Verhalen over vroeger en nu!
Zoals u in het bouwblog hebt
kunnen lezen, wordt er op dit
moment gewerkt aan de renovatie
van de balkons.

Volg ons op Twitter
http://twitter.com/villajongerius

Nieuw Blog:
Naast het bouwblog, waarin u de
vorderingen van de restauratie van
de villa kunt volgen, is er nu ook het
boekblog.

- bekisting balkons -

Nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor
deze Nieuwsbrief op de
website van de Stichting
Vrienden van het
Jongeriuscomplex
Kom ook eens kijken >>>>

Bettina van Santen is al een poosje
bezig met een boek over de familie
en het bedrijf Jongerius. Zij zal
daarin vertellen over
de geschiedenis.
Het is de bedoeling dat bij dit blog
het mes aan twee kanten snijdt:
Bettina is blij met uw reactie op haar
bijdragen. Er zijn veel mensen
die nog herinneringen hebben aan
de Jan Jongerius NV. Samen kunnen
we het plaatje zo compleet mogelijk
maken.
Reageert u dus vooral naar Bettina of
in het gastenboek.

- Het
onderwerp van de eerste bijdrage in het boekblog is de
Fordgarage Oudenrijn -

Financiering boek Jan Jongerius

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

Om de totstandkoming van het boek over de familie en het bedrijf Jan Jongerius
(het boek waaraan Bettina vanSanten werkt) mogelijk te maken
is contact gezocht met vijf fondsen.
Momenteel is de toezegging van het Fentener van Vlissingenfonds binnen en
heeft ook het CF Heinfonds positief gereageerd en de Stichting een bijdrage
toegezegd.
Daarnaast heeft een kleinzoon van Jan Jongerius, Erik Jongerius, namens zijn
bedrijf PJ Milieu bv uit Nijkerk 10.000 euro voor dit doel gedoneerd.
Ook de gemeente Utrecht heeft toegezegd aan de totstandkoming van het boek
financieel te zullen bijdragen.
Naar verwachting is het boek eind dit jaar klaar. Zodra we weten wanneer het zal
worden uitgebracht start de voorinschrijving en kunt u alvast intekenen.
Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte

RTV Utrecht U
Voor het programma
U in de Wijk kwam
RTV Utrecht langs
bij de villa in de steigers.
U kunt het filmpje
online bekijken.
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