
Restauratie Villa Jongerius gaat verder 
met nieuwe partner

Nieuwe aannemer Heilijgers begint snel weer 

met de restauratie .

Door het faillisement van BK-bouw heeft de 

restauratie van de villa jammer genoeg 
maanden vertraging opgelopen. Dit faillisement 

was voor alle betrokkenen een verrassing en 

een enorme tegenslag.

Met de overeenkomst met de firma Heilijgers die 

op 13 juni is getekend, pakken we de draad 

weer op. We hebben in deze firma een 
deskundige en betrouwbare nieuwe partner 

gevonden.

Zodra de onderaannemers en leveranciers 
gecontracteerd, georganiseerd en ingeopland 

zijn kan de restauratie weer verdergaan.De 

inschatting is dat er nog twaalf weken werk 
verzet moet worden, maar met de bouwvak in 

het verschiet kunnen we de bouwkundige 

oplevering niet voor eind oktober verwachten.
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Wat u moet weten over Heilijgers    

Heilijgers is van oudsher een Amersfoorts 

familiebedrijf dat al ruim 100 jaar bestaat. Sinds 

1998 maakt Heilijgers deel uit van Koninklijke BAM 

Groep nv. Heilijgers is een zelfstandige 

dochteronderneming met een eigen marktpositie 

en een eigen identiteit binnen BAM.

Tuin

Terwijl het werk aan de villa stagneerde is 

ondertussen de tuin wel aangepakt. Die ziet er al 

een stuk beter en opgeruimd uit.  De vijver wordt 

gerepareerd en schoongemaakt, de struiken 

pagina 1 van 2Nieuwsbrief

27-9-2012http://app.budgetmailer.com/view_online.aspx?value=zx7VW%2bfhjThhljWM2nXyl...



-de hal van de villa heeft alweer de originele kleuren

(foto Anna van Kooij)

Bettina van Santen heeft in het boekblog weer een object 
geïntroduceert waarvan onduidelijk is wat het is en 

waarvoor het dient. Weet u er meer van? 

Zij hoort graag van u!

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.
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gesnoeid en het gras opnieuw ingezaaid. Het 

planten van rode geraniums in de bloembakken 

stellen we uit tot volgend voorjaar.

Volg ons op Twitter

http://twitter.com/villajongerius

website:

Op het ogenblik kunt u op verschillende 

webadressen de site van Stichting Vrienden 

van het Jongeriuscomplex bereiken.In de 

toekomst zullen al deze URL's u sturen naar 

de website van "Villa Jongerius" , de 

zakelijke site voor de exploitatie van de villa. 

Hierover later zeker meer. De site van de 

Stichting, die vol staat met historisch 

materiaal, blijft bestaan maar zal alleen het 

webadres http://www.jongeriuscomplex.nl/

hebben. Tijdens de verhuizingen van 

webadressen en materiaal kan de site even 

niet online zijn. 

Kijk dan later nog eens!

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door
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