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Laatste nieuws:
Op 2 september zijn de handtekeningen gezet waarmee de Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex
ook eigenaar is geworden van het vroegere hoofdkantoor van de Jan Jongerius NV achter de Villa Jongerius !

Aanmelden voor deze Nieuwsbrief kan
hier

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

Deze editie van onze nieuwsbrief willen we aandacht besteden aan de komende Open
Monumentendag . Villa Jongerius is een van de monumenten die dan te bekijken zijn.
Met het thema van deze dag "herbestemming van monumenten" past het
Jongeriuscomplex er helemaal bij. Al is er van gebruik nog even geen sprake, nieuw
gebruik is ook bij deze oude gebouwen de bedoeling.
Voor het bezoeken van de opengestelde monumenten buiten het centrum, waar de Villa
Jongerius bij hoort, is een fietsroute gemaakt die u op de website kunt downloaden
(www.openmunumentendagutrecht.nl) .

Open Monumentendag
Utrecht
zaterdag 10 september 2011
10.00 - 17.00 uur
‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’
Hoofdsponsor Stadsblad

Centrale informatie: tent
Domplein
www.openmonumentendagutrecht.nl

http://application.budgetmailer.com/newsletter.aspx?id=3@@13@@12PvGKQ154=&c... 5-9-2011

Nieuwsbrief

pagina 2 van 2

Programma in de villa:

Op 31 augustus verscheen de
'Monumentenkrant', als bijlage
van het Stadsblad.

In het bouwblog kunt u de vorderingen
van de restauratie van de villa volgen,
in het boekblog kunt u lezen over de
geschiedenis .

Contact
U kunt met de Stichting Vrienden van
het Jongeriuscomplex altijd contact

- Van 10.00 tot 17.00 uur wordt er elk half uur een rondleiding gegeven
door verschillende gidsen. Een rondleiding duurt ongeveer 20 minuten
- Er zijn de hele dag verschillende filmpjes en een projectie van het
glas in loodraam te bekijken
- Wij zorgen voor een kopje koffie/ thee
U bent van harte welkom!

Ook op 10 september:

opnemen op ons mailadres

DEBAT

info@jongeriuscomplex.nl

Utrechtse herbestemmingen onder de loep

De voorzitter van het bestuur,
Bernadette Jongerius, kunt

Debatten in Pastoefabriek op Open Monumentendag Utrecht

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

In het middagprogramma zal Antoni Folkers (architect FBW/ adviseur van de
Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex) vertellen over de
herbestemming van het Jongeriuscomplex
Cereol, Pastoe, het Jongeriuscomplex en draadnagelfabriek Neerlandia zijn
monumentale Utrechtse complexen, die een nieuwe bestemming zullen
krijgen. Vooral bij dit soort 'nieuwe' monumenten is herbestemming
noodzakelijk om ze voor de toekomst te behouden. Maar hoe doe je dat op
verantwoorde wijze? Op de Open Monumentendag op zaterdag 10 september
a.s., worden over dit thema twee debatten georganiseerd in de Pastoefabriek
op Rotsoord.

De vorige editie van de nieuwsbrief
vroegenwij of u weet waar dit product
van de NV Jan Jongerius voor idient.
Een korte samenvatting van de reacties
staat in het boekblog.
Het is een vuilniswagen.

Onder de deskundigen zijn onder andere de Utrechtse wethouder van
Monumenten Frits Lintmeijer en de wethouder van Ruimtelijke Ordening
Harrie Bosch, industrieel erfgoeddeskundige Peter Nijhof en
architectuurhistoricus Bettina van Santen. Ook projectontwikkelaars leveren
een bijdrage aan de discussie.
Daarnaast vertellen eigenaren en architecten over de herbestemming van
Pastoe en draadnagelfabriek Neerlandia aan de Vaartse Rijn, over Cereol en
het Jongerius-complex
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