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Dit is de 25ste Nieuwsbrief van de 

Stichting Vrienden van het 

Jongeriuscomplex.

De Stichting bestond eind 2011 vijf jaar.

De website was in februari 5 jaar in de 

lucht en heeft in die tijd zo'n 17.500 

bezoekjes gehad. Kom ook (weer) eens 

kijken http://www.jongeriuscomplex.nl

- keuken in aanbouw-

Volg ons op Twitter

http://twitter.com/villajongerius

Nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor 
deze Nieuwsbrief op de website 

van de Stichting Vrienden van 
het Jongeriuscomplex
>>>>

 Schilderwerken  

De grote schilderijen van Jan Jongerius en 
zijn vrouw worden momenteel gerestaureerd. 
Links ziet u het schilderij van Jan, hier voor 
de helft opgefrist.       

Boven de plek bovenaan de trap waar de 
schilderijen straks terugkeren.

<<< In de kapel is een tekst tevoorschijn 
gekomen geschreven op de koof van het 
plafond. Het is een katholieke 
tekst georienteerd op de missie, waarin een 
zoon en een dochter van Jongerius actief 
waren. Je moet er wel wat nekgymnastiek 
voor doen, maar dan is hij weer helemaal te 
lezen

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
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Villa Jongerius wordt evenementen- en vergaderlocatie 

Tijden veranderen, onze plannen ook .

Nadat we alles zorgvuldig hebben doorgerekend hebben we de conclusie getrokken 
dat het openen van een restaurant in de villa voorlopig niet haalbaar is. De villa zal 
aan derden worden verhuurd voor zakelijke en feestelijke bijeenkomsten. Het doel 
dat we ons gesteld hebben: de villa openstellen voor het publiek, zullen we 
verwezenlijken door het organiseren van culinaire en culturele activiteiten die voor 
iedereen toegankelijk zijn. . 

Utrecht krijgt er dus een bijzondere evenementen- en vergaderlocatie bij.

In de villa wordt een professionele keuken geïnstalleerd. Links ziet u hoever die is 
gevorderd. In het midden ziet u al de grote afzuiginstallatie die komt boven het 
kookeiland dat nog geplaatst moet worden.
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CONTACT

U kunt met de Stichting 
Vrienden van het 
Jongeriuscomplex altijd 

contact opnemen op ons 
mailadres 
info@jongeriuscomplex.nl

In het bouwblog kunt u de 
vorderingen van de restauratie 

van de villa volgen,

In het boekblog kunt u lezen 
over de 

geschiedenis.

Wilt u iets kwijt over de website of 
de nieuwsbrief dan kunt u mij
(Marga Mulder) mailen

Dit project wordt mede mogelijk 
gemaakt door

Wat is het?

We hebben weer een 
product van de Jan 
Jongerius NV gevonden 
waarbij we u de vraag 
stellen: weet u wat dit voor 
ding is ??

Laat u ons de oplossing 
weten op 
info@jongeriuscomplex.nl ?

Dankuwel!

(hieronder het plaatje op het 
product)

Bestuurlijke en personele veranderingen

Nu de oplevering van de villa naderbij komt 
is het tijd om de organisatie rond de 
exploitatie van Villa Jongerius op poten te 
zetten.

Bernadette Jongerius, voorheen voorzitter 
van het Sichtingsbestuur, is benoemd tot 
manager marketing & sales en Alice 
Hoogenhout is manager planning & 
organisatie, beide ten behoeve van de 
exploitatie van Villa Jongerius. Alice 
Hoogenhout blijft daarnaast nog één dag per 
week projectcoordinator voor de Stichting. 
Willem ter Steege blijft directeur.

Het Stichtingsbestuur bestaat nu uit:

Frans van Seumeren, voorzitter

Cas Jongerius, penningmeester

John van Seumeren, secretaris
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