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

Nieuwsbrief nummer 20, mei 2011

Nimeto-student aan het werk
(zie hiernaast)

In het bouwblog kunt u de 

vorderingen van de restauratie 

van de villa volgen, in het
boekblog kunt u lezen over de 

geschiedenis .

Volg ons op Twitter

http://twitter.com/villajongerius
Bij elke toevoeging aan de site of 
aan één van de blogs, plaatsen we 
een berichtje.

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 
hierbereiken

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

                                                     Ook de tuin en het kantoor zijn nu rijksmonument!

Verborgen schatten: 

In de villa was oorspronkelijk een huiskapel 
ingericht. Deze bevond zich op de 
bovenverdieping in het midden van het huis. 
De muurschilderingen in deze kapel zijn door 
de mensen van Defensie overgeschilderd. Nu 
de villa plaatselijk zonder ramen en deuren 
een poosje aan de elementen is blootgesteld 
bladderde die verf steeds meer af en kon je 
weer delen van de oorspronkelijke 
afbeeldingen zien. 
Op 2 en 3 mei heeft een groepje studenten 
van NIMETO onder leiding van een 
restauratieschilder de wandschilderingen 
verder blootgelegd.

Sinds april 2011 is het hele complex, 

dus zowel de villa als de tuin en het 

kantoor, een rijksmonument.

- hervonden wandschildering -

- altaar huiskapel 1939 -

Subsidieperikelen

Het aanvragen van subsidie is een vak apart.
Van verschillende instellingen en bedrijven hebben wij tot nu toe financiële 
ondersteuning (toegezegd) gekregen. Op de site kunt u sinds kort een overzichtje
daarvan vinden.
Daar is niet mee gezegd dat we financieel op rozen zitten. Er is is nog veel nodig.
Sommige aanvragen werden ook niet gehonoreerd.Onze subsidieaanvraag bij de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) voor het herstel van de bouwkundige elemeneten 
in de tuin is bijvoorbeeld afgewezen omdat de tuin op 15 januari nog geen status als 
rijksmonument had.

De restauratiewerkzaamheden aan de villa 
vorderen gestaag. U kunt dat als u wilt, goed 
bijhouden als u het bouwblog volgt.

Het hoogste gerestaureerde punt is ondertussen 
bereikt, dus daar werd een pannenbiertje op 
gedronken.

Er was ook tegenslag. Zo bleek de bewapening van 
de ramen onvoldoende steun te bieden aan de 
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- pannenbiertje -

gevel. Die moest opnieuw geproduceerd worden.

Naast de studenten van Nimeto kwam er ook een 
groepje studenten vn de TU Delft langs om het 
een en ander in te meten.
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