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Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex

juli 2008 | NIEUWSBRIEF nummer 9
Nieuws van de Vrienden
De zaken rond het Jongeriuscomplex
staan niet stil!

Materiaal om op de site te plaatsen blijft van harte
welkom; uit vervlogen tijden, maar ook van deze
tijd.
Wilt u ergens op reageren dan is uw bericht zeer
welkom in het gastenboek.

De Stichting Vrienden van het
Jongeriuscomplex is bezig met
activiteiten gericht op de aankoop van de
villa, het kantoor en de tuin. Het ziet er
allemaal gunstig uit.

Villa Jongerius genomineerd voor
het AVRO programma “Restauratie”
Zeldzaam architectonisch
villacomplex: mix van art deco en
nieuwe zakelijkheid in de race voor
één miljoen euro restauratiegeld.
Vanaf donderdag 18 september wordt
bij de AVRO op Nederland 2 de derde
reeks uitgezonden van “Restauratie”.
In de hoofdrol staan vervallen
gebouwen die ooit het aanblik van een
dorp, stad of streek bepaalden, maar
er nu in vervallen en zorgwekkende
toestand bijstaan. Deze gebouwen
‘strijden’ om maximaal één miljoen
euro restauratiebudget. Na acht
reguliere afleveringen zal in de finale
bekend worden welk van de 16
deelnemende gebouwen de winnaar is
van die felbegeerde hoofdprijs. Villa
Jongerius maakt als genomineerde
kans op één miljoen euro
restauratiegeld.
Echte fans van Villa Jongerius
gezocht die ons willen helpen de
één miljoen euro restauratiegeld te
winnen!!
Wat is uw binding met deze Villa en
waarom moet Villa Jongerius winnen?
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Op 6 augustus worden de opnamen
gemaakt voor het programma van Villa
Jongerius.
Wij zijn op zoek naar fans,
sympathisanten, familieleden,
geïnteresseerden en architectuur
liefhebbers die “echt” iets met deze
unieke villa hebben en deze (liefde,
passie, herinneringen) voor de camera
met heel Nederland willen delen.
Meld u nu aan via
bernadette.jongerius@casema.nl
om op 6 augustus aanwezig te zijn en
uw betrokkenheid kenbaar te maken.
Wij zullen u dan na 25 juli laten weten
hoe laat u verwacht wordt de 6de
augustus.

De uitzending waarin Villa Jongerius
uitgebreid te zien zal zijn, wordt op
donderdag 23 oktober om 19.30 uur bij
de AVRO op Nederland 2 uitgezonden.
Administratie
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
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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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