
Verwijderen glas-in -

loodraam

Het grote glas-in -loodraam dat komt uit het 

Jongeriuskantoor heeft de laatste jaren  
gehangen in een gebouw van Defensie op 

het terrein van het Jongeriuscomplex.
Dankzij het feit dat men de panelen heeft 

verplaatst en goed heeft verzorgd zijn de 

panelen nog in goede conditie. In juni 2010 
is het raam al symbolisch overgedragen aan 

de Stichting Vrienden van het 
Jongeriuscomplex. Nu is het raam ook 

daadwerkelijk verwijderd. Een flinke klus 
waarover u meer kon lezen in het AD van 19

oktober.

Boven ziet u het glas-in-loodraam in het 

gebouw van Defensie waar het de laatste 
jaren heeft gehamgen.

Onder ziet u hoe de ramen zijn verwijderd 

nadat eerst het glas voor de panelen, was 

verwijderd.

Kapitein ter zee Van Rede die  symbolisch 
het raam aan de Stichting had 

overgedragen, was ook bij de feitelijke 
overdracht aanwezig.

Als u de voorstellingen van het raam beter

wilt bekijken dan kunt u de panelen van dit 

raam en al het andere glas-in-lood van villa 
en kantoor bekijken in het fotoalbum op de 

site.

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

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

In het bouwblog kunt u de vorderingen 

van de restauratie van de villa volgen,

De nieuwste bijdrage gaat over de 

installatie in de kelder. 

In het boekblog kunt u lezen over de 

geschiedenis.

De laatste bijdrage gaat over de 

WATERRUPS. Als u meer kunt

vertellen over dit apparaat, laat u het 

ons dan weten?

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor 

deze Nieuwsbrief op de website 

van de Stichting Vrienden van 

het Jongeriuscomplex

Kom ook eens kijken >>>>

- de ramen van de kapel met groene

    bovenlichten-

De hal van de villa in de oorspronkelijke kleuren 

(bewerking FBW-architecten)

Contact

U kunt met de Stichting Vrienden 

Kleurrijk najaar!

Na een druk bezochte Open Monumentendag 
op 10 september j.l. heeft de restauratie van 
de villa niet stilgestaan.

Stees meer zijn de oorspronkelijke kleuren van 

de villa te zien:

- de stralend witte muren

- de rode rand van het zwevende dak

- de rode kozijnen

- de groene bovenlichten

....................De Villa  oktober  2011 

DE HAL

Het is de bedoeling dat ook binnen in de

villa de oorspronkelijke art decokleuren weer

terugkomen. 
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van het Jongeriuscomplex altijd 

contact opnemen op ons 

mailadres 

info@jongeriuscomplex.nl

De voorzitter van het bestuur, 

Bernadette Jongerius, kunt u hier

bereiken

Post op het algemene adreskomt 

terecht bij de projectmedewerker 

Alice Hoogenhout.

Wilt u iets kwijt over de website of 

de nieuwsbrief dan kunt u mij

(Marga Mulder) mailen

Links ziet u een ingekleurde foto die een beeld 

geeft van hoe dat er in de hal van de villa 

uit gaat zien.

Aan de wanden hingen vroeger de meer dan

levensgrote portretten van Jan Jongerius, 

zijn vrouw en alle kinderen. 

Deze portretten zijn geschilderd door

Willem Wiegmans

Ze zijn nu verspreid over verschillende

nakomelingen.

Het portret van Jan Jongerius jr., een van de zonen van 

Jan Jongerius bevindt zich momenteel in

Frankrijk                
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