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Administratie 
 

 

Het is eindelijk zo ver! 
Veel mensen hebben er al 
naar gevraagd; wanneer kan 

ik eens een kijkje nemen bij 
het Jongeriuscomplex? 

Tijdens Open 
Monumentendag op zaterdag 
8 september a.s. is de villa 

op het terrein eenmalig voor 
het publiek geopend!  

Onder leiding van gidsen van 
de Stichting Vrienden van het 
Jongeriuscomplex en het 

Architectuurcentrum Aorta 
kunt u de villa bezoeken. 

Rechts ziet u het affiche 
waarop ook de buitenkant 
van de villa Jongerius te zien 

is. 

Rechtsonder vindt u de 
informatie over hoe u zich 
kunt aanmelden voor zo'n 
rondleiding.  

Beste mensen

� Openstelling van de villa op het 
Jongeriuscomplex  

8 september 2007!

 

 

  

Open monumentendag

Vanaf 10.00 uur is er ieder half uur een 
rondleiding. De laatste rondleiding is om 16.30 
uur.  

Informatie rondleidingen
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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! 

Met vriendelijke groeten, Marga Mulder  

                                                                  

Er kunnen maximaal 15 mensen per rondleiding 
mee, reserveren is aanbevolen.  

Dit kunt u doen per telefoon 030-2321686 of via 
tours@aorta.nu   

 

In de woonkamer wordt een film van de familie 
Jongerius vertoond die een goed beeld schetst 
van de villa in glorieuzere tijden. U kunt op de 
website www.jongeriuscomplex.nl  alvast meer 
lezen over de villa en het Jongeriuscomplex.

Film

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor hebt aanmeld. 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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