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Er komt schot in: momenteel wordt uitgegaan van een bouwkundige oplevering van de villa eind
2011!!
(dit betekent niet dat de villa dan af is, de aankleding en inrichting volgen daarna).

Agenda:
10 september doet de
villa Jongerius mee aan
de Open
Monumentendag. Een
deel van de villa kunt u
dan waarschijnlijk

Balkons zweven
De villa is momenteel nog omgeven door
een woud van steigers. Daardoor valt een
belangrijke verandering niet zo op.
De balkons zijn een opvallend beeldmerk
in de vormgeving van de villa, maar in de
jaren dertig had men van het werken met
beton minder kaas gegeten dan nu in de
eenentwintigste eeuw. Op de bovenste
foto ziet u de stand van zaken in 2007: De
balkons waren begonnen te verzakken en
moesten ondersteund worden.
Tijdens de restauratie zijn de balkons
opnieuw gestort. U kunt daarover lezen in
het bouwblog. Ondertussen werd het
geheel ondersteund door tientallen
stempels. Op de tweede foto is de voorste
stempel rood gekleurd zodat hij opvalt
tussen alle andere buizen.
Op de onderste foto ziet u nog steeds
steigers staan. Die zijn nog nodig voor de
schilders. Maar alle stempels zijn
verdwenen. De balkons blijven nu op eigen
kracht hangen. Dat ziet er weer uit zoals
het ooit bedoeld was!

komen bekijken.

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.

Contact
U kunt met de Stichting
Vrienden van het
- villa in volle glorie 1948 -

Jongeriuscomplex altijd
contact opnemen op ons
mailadres
info@jongeriuscomplex.nl
De voorzitter van het
bestuur, Bernadette
Jongerius, kunt
hier bereiken

Schilderingen kapel (vervolg)
De Nimetostudenten Carisia van Berkel en Anne Nuijen zijn nog
steeds bezig met het stukje voor stukje te voorschijn halen van de
muurschilderingen in de huiskapel van de villa.

Post op het algemene
adres komt terecht bij de

U kunt daar meer over lezen in het bouwblog. .

projectmedewerker Alice
Hoogenhout.
Wilt u iets kwijt over de
website of de nieuwsbrief

Onlangs is UAR Utrecht van Het NAi

dan kunt u mij (Marga

(Nederlands Architectuur instituut)

Mulder) mailen

gelanceerd , een App waarop de villa
Jongerius ook te vinden is. Op een IPhone

http://application.budgetmailer.com/newsletter.aspx?id=wL@@13buzvAaXw=&conta... 24-6-2011
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of een Android kunt u deze applicatie gratis
downloaden.
Wat is dat Urban Argumented
Reality?
UAR, de mobiele architectuurapplicatie van
het NAi geeft aan de hand van tekst, beeld,
archiefmateriaal en film, op een iPhone of
een Google Android-toestel informatie over
de gebouwde omgeving. Door gebruik te
maken van geavanceerde 3D-modellen laat
UAR midden in de stad via je telefoon ook
zien wat er niet is.
is De stad zoals zij was,
was
bijvoorbeeld door gebouwen te tonen die er
vroeger stonden. De stad zoals zij had
kunnen zijn,
zijn door maquettes en
ontwerptekeningen te tonen van
Op de foto hierboven ziet u een van de
producten van de NV Jan Jongerius.
Indrukwekkend, maar wat is het, waar is
het voor?
Weet u dat, dan horen we dat graag van
u info@jongeriuscomplex.nl

alternatieve ontwerpen die nooit zijn
gerealiseerd. En de stad zoals zij wordt,
wordt
door artist-impressions te tonen van
gebouwen in aanbouw, of gebouwen die in
de planning staan.
Meer info: http://www.nai.nl/uar
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