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Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex

juni 2007 | NIEUWSBRIEF nummer 3
onderaan deze nieuwsbrief kunt u zich afmelden als u hem niet meer wilt

Beste familieleden en
geïnteresseerden,
Geen nieuws is goed nieuws?
Deze keer een nieuwsbrief waarin u
alleen veranderingen op de site
gemeld worden. Dat u een poosje
niets van van de Stichting hebt
gehoord wil niet zeggen dat er ook
niets gebeurt. Zodra er nieuwe feiten
en afgeronde zaken te melden zijn,
zult u daarover bericht ontvangen.

ontvangen

Nieuw op de website
 foto's Jongeriusproducten
 link naar scriptie
 commissie Welstand en Monumenten Oost

Producten

Commissie
Het Voorstel plaatsing op de
Gemeentelijke Monumentenlijst en
advisering verzoek tot aanwijzing tot
rijksmonument: Kanaalweg 64,
Jongeriuscomplex stond 22 mei j.l op
de agenda van de gemeentelijke
commissie Welstand en Monumenten
Oost. De berichtgeving in het AD en
het betreffende deel uit de notulen
van de commissie vindt u bij in de
pers.

Administratie

In de afdeling foto's vindt u een nieuw mapje met daarin
afbeeldingen van voertuigen die destijds door de Jongerius
NV werden gefabriceerd.
Dhr. Max Velthuis, ook schrijver van een ingezonden brief
in het AD die u kunt vinden bij in de pers, heeft een
fotoarchief opgebouwd dat uiteraard veel vollediger is dan
we hier kunnen laten zien

Als u zich hebt aangemeld om de
nieuwsbrief te ontvangen en u wisselt
van mailadres, wilt u dan zo
vriendelijk zijn om u met het nieuwe
mailadres opnieuw aan te melden.
Wilt u daarnaast zich ook afmelden
met het oude mailadres? Bij voorbaat
hartelijk bedankt!

Scriptie Jongeriuscomplex
De scriptie met de titel "Jongeriuscomplex:
afstudeeronderzoek naar de restauratie en herbestemming
van het fabriekscomplex van de Jan Jongerius N.V. te
Utrecht" van Peter Bakker is op internet te vinden. U kunt
hem zowel online lezen als downloaden en afdrukken. Bij
de links kunt u doorklikken naar de de betreffende site.

Oproep

http://members.home.nl/vriendenjongeriuscomplex/nieuwsbrief%203.htm
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Uw herinneringen aan het
Jongeriuscomplex zijn nog steeds meer
dan welkom in het gastenboek, evenals
uw op- en aanmerkingen!
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Met vriendelijke groeten,
Marga Mulder (beheer website)

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor hebt aangemeld. Met deze nieuwsbrief willen
we u op de hoogte houden van nieuws op de website van de Stichting Vrienden van het
Jongeriuscomplex. Wilt u deze nieuwsbrief niet (meer) ontvangen, meld u dan hier. af.
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