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Archief T.A.J.J. de Kroon

  
 0.Beeld en geluid.  z.j.

Bevat 1 stukken
  
 1-9.Correspondentie met diverse personen en instellingen. Incidenteel met bijlagen.

  1939-1956
Bevat 9 stukken

  
  1.A-B  1939-1956
  
  2.C-D  1939-1956
  
  3.E-F  1939-1956
  
  4.G-H  1939-1956
  
  5.I-K  1939-1956
  
  6.L-M  1939-1956
  
  7.N-Q  1939-1956
  
  8.R-S  1939-1956
  
  9.T-V  1939-1956
  
 10.Stukken betreffende zijn functies in het bisdom Breda.  1942-1968
  
 11.Stukken betreffende de realisering van de kapel van het Dr Mollercollege te

Waalwijk.  1958-1961, 1966
  
 12.Stukken betreffende het woonwagenwerk in Hulst (Zeeuws Vlaanderen).  1967-1968,

z.j.
  
 13.Verslag over uitgeoefende functies en werkzaamheden in de periode 1952-1958.  z.j.
  
 14.Brief houdende zijn benoeming tot godsdienstleraar-moderator aan het Jansenius

lyceum te Hulst.  1966
  
 15.Akte inzake zijn ontslag bij "Ons Middelbaar Onderwijs" in Noord Brabant waar hij

werkzaam was als leraar aan het Moller lyceum te Bergen op Zoom.  1966
  
 16.Stukken betreffende de persioenraad.  1958-1959, 1961, 1966
  
 17.Aantekeningen van (onbekend) over gedane giften en gehouden reizen van T. de

Kroon. Met bijlage.  z.j.
  
 18.Brief houdende een verklaring van beëindiging van zijn dienstverband aan de RK

Nijverheidsschool te Oudenbosch.  1960
  
 19.Vaccinatiebewijzen.  1961, 1965, z.j.
  
 20.Stukken betreffende het overlijden van het echtpaar A.M. Ievens en A.J. de Kroon.

  1958, 1960
  
 21.Brief betreffende ontvangen vergoedingen in de periode 1948-1952.  [1952], z.j.
  
 22.Brieven over zijn eervol ontslag op drie instellingen van onderwijs.  1952, 1960
  
 23.Formulier betreffende inenting tegen pokken.  1951
  
 24.Brieven houdende vrijstelling van arbeidsinzet, afgegeven door de bisschop van

Breda.  1943
  
 25.Persoonsbewijs.  1941
  
 26.Rijbewijzen.  1950, 1953
  
 27.Identiteitsbewijs.  1940
  
 28.Akte inzake zijn bewijs van Nederlanderschap.  1939
  
 29.E.H.B.O.-diploma.  1939
  
 30.Stukken betreffende zijn activiteiten binnen de padvinderij.  1934-1937, 1946-1947,

1956-1957
  
 31.Paspoort.  1966
  
 32.Verhandelingen over gebeden bij het toedienen van het H. Oliesel.  z.j.
  
 33.Formulier houdende een doorlichting thorax.  1957
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 34.Polikliniekkaart van de St. Maartenskliniek, orthopedische inrichting.  1955
  
 35.Stuk betreffende een orthopedische behandeling.  1958
  
 36.Staat betreffende de deelnemers aan een reis (onbekend) waarbij De Kroon als

reisleider optrad.  z.j.
  
 37.Stukken betreffende de Priester-Missiebond in Nederland.  1953, z.j.
  
 38.Bewijs van lidmaatschap van de oudheidkundige kring "De vier ambachten" te

Hulst.  1968
  
 39.Akte inzake zijn doopbewijs.  1966
  
 40.Formulier ten behoeve van de statistiek van het pensionaat St. Joseph te Hulst.

  1967
  
 41.Aanvraagformulier ten behoeve van een identiteitskaart voor de Raad van Europa.

Met identiteitskaart.  [1964], 1966
  
 42.Formulieren als bewijs van niet lijdende aan tuberculose.  1948, 1968
  
 43.Lidmaatschapskaart van het Nederlandsche Roode Kruis.  [1967]
  
 44.Museumkaart als bewijs van vrije toegang tot musea.  1967
  
 45.Donorkaart van de bloedtransfusiedienst van het Nederlandsche Roode Kruis.  1968
  
 46.Prent ter gelegenheid van de Eerste H. Communie van Mechtild de Kroon. Met

aantekeningen.  1968
  
 47.Foto en prentje van Nelly Rugtier op de dag van haar Eerste H. Communie.  1968
  
 48.Getuigschrift van het Verbond voor Veilig Verkeer.  1957
  
 49.Rekening van de paters Ongeschoeide Karmelieten betreffende de aankoop van een

beeldje en plaatjes.  1959
  
 50.Zwemdiploma met begeleidend schrijven van zijn zwemleraar A. Vriens.  1959
  
 51.Verhandeling over een godsdienstige overweging.  z.j.
  
 52.Naambordje.  z.j.
  
 53.Stukken betreffende zijn overlijden.  1968
  
 54.Graflinten namens: School voor gehandicapte kinderen, buurtbewoners, Brouwers,

Jacob van Ruysdaelstraat, Roosendaal, Parochiescholen, Men. Brouwers. Bij
overlijden van Maurice de Kroon.  1968

  
 55.Condoleance-register bij overlijden van Maurice de Kroon.  1968
  
 56.Prentjes bij overlijden van Maurice de Kroon.  1968
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