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Archief Architectenbureaus Margry en de Familie Margry (1848 - 2014)

    
   1.Statistiek in het bouwwezen (opgave van gerealiseerde bouwwerken van E.J. en

A.A.J. Margry), in #Bouwkundig Weekblad#, pagina 144, 200 en 206.  1883
    
 2.Archiefdocumentatie en Chronologische lijst van werken van Margry Jacobs Tuns

Horsting BV, Architecten en oude archiefinventarissen.  [1865, 1980]
    
  3.Documentatie over architecten Margry.  1914-1985
    
   4.Dossier van mgr. H. van Helvoort, getiteld De "Kerkbouw-Stichting" in het bisdom 's-

Hertogenbosch en haar voorgeschiedenis en beschrijving van enige kerken,
gebouwd door de architecten [A.A.J. en Jos] Margry.  1975-1980

    
   5.R.K. kerk van de H. Antonius aan het Boschje te Rotterdam.  z.j.
    
   6.R.K. kerk te Nootdorp, 1867-1869  1867-1869, 1980
    
   7.Pastorie voor de parochie van de H. Jacobus te Schipluiden, 1872.  1872, 1940
    
   8.R.K. kerk met pastorie voor de parochie van de H. Bartholomeus te Schoonhoven

[1872].  [1872]-1984
    
   9.R.K. parochiekerk met toren voor de parochie van de H. Laurentius te Stompwijk

[1872].  [1872]-1939
    
   10.R.K. kerk van de H. Lambertus aan de Oostzeedijk Beneden te Rotterdam.  z.j., 1947,

1978
    
   11.R.K. kerk met pastorie voor de parochie van de H. Maria Geboorte te Hoogmade

[1875].  [1875]-1982
    
   12.R.K. kerk te Heemstede, 1876-1879.  1876-1879, 1979
    
   13.Vergroting van het gesticht "De Voorzienigheid" te Noordwijkerhout, maart.  1878
    
   14.Tweede gedeelte van de R.K. kerk van de H. Joseph te Delft, april.  1878,-1879, 1928,

1991
    
   15.R.K. kerk met toren voor de parochie van de H. Agatha te Lisse, februari.  1878
    
   16.Bibliotheek van het bisschoppelijk seminarie te Warmond, oktober.  1878
    
   17.R.K. bijkerk van de H. Dominicus (H. Hartkerk) te Rotterdam, december.  1878
    
   18.R.K. kerk met toren voor de parochie van de H. Bavo te Berkenrode, 1878.

  1878-1886
    
   19.R.K. kerk met toren en pastorie voor de parochie van de H. Petrus en Paulus te

Leidschendam.  z.j., 1955, 1980, 1990
    
   20.Funderingswerken en de bovenbouw van de R.K. bijkerk van de H. Joannes de

Doper (= O.L.Vrouw van de Rozenkrans/Lidwinabasiliek) te Schiedam, januari 1879.
  1878-1879, 1990

    
   21.Restauratie van de O. L. Vrouwe kerk te Schiedam.  [1878]
    
   22-A.Foto van Kapel van de Martelaren van Gorcum op het Martelveld te Brielle.

  1878-1879
    
   22.Parochiekerk en pastorie voor de parochie van de H. Laurentius te Oudorp, april.

  1879
    
   23.R.K. kerk met toren en pastorie voor de parochie van O. L. Vrouwe Hemelvaart te

Loosduinen, januari.  1880
    
   24.R.K. kerk met toren voor de parochie van de H. Bartholomeus te Voorhout, 1882.

  1882, 1983
    
   25.Zustergesticht met scholen voor de parochie van de H. Lambertus te Kralingen,

januari.  1881
    
   26.Vergroting van de H. Dominicuskerk te Leeuwarden, december.  1881
    
   27.R.K. parochiale school te Overschie, mei.  1880
    
   28.Kerk te Oudewater.  1880
    
   29.Aanleg van een begraafplaats en de bouw van een custoswoning en tijdelijke kapel

te Dordrecht, januari.  1881
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Archief Architectenbureaus Margry en de Familie Margry (1848 - 2014)

parochie van de H. Martinus te Voorburg, mei.  1882
   30.Bestek en voorwaarden voor de bouw van een zustergesticht met scholen voor de    
   31.Pastorie voor de parochie van het Allerheiligst Hart van Jesus te Rotterdam, mei.

  1882
    
   32.R.K. kerk met toren en pastorie voor de parochie van de H. Maria Geboorte te

Uitgeest, juli 1882.  1882, 1984
    
   33.Pastorie voor de parochie van de H. Ursula te Warmenhuizen, december.  1882
    
   34.Zustergesticht met scholen voor de parochie van de H. Antonius Abt te Delfshaven,

november.  1883
    
   35.R.K. kerk met toren en sacristie voor de parochie van de H. Dominicus te Haarlem,

mei 1883.  1883, 1885, 1979, 1985
    
   36.R.K. kerk met toren voor de parochie van de H. Joannes de Doper te Breukelen,

november 1883.  1883, 1985
    
   37.Restauratie van de Sint Lievens Monstertoren te Zierikzee, 1883.  1883, 1888
    
   38.College van de paters Dominicanen aan de Lange Nieuwstraat te Nijmegen juni.

  1888
    
   39.College voor de paters Franciscanen te Megen, juni.  1884
    
   40.R.K. hulpkerk voor de parochie van de H. Bonifatius te Dordrecht, mei.  1884
    
   41.R.K. kerk met toren, pastorie, sacristie etc. voor de parochie van de H. Bonifatius te

Alphen aan den Rijn, november 1884.  1884, 1936, 1985-1986
    
   42.R.K. kerk en pastorie voor de parochie van de H. Bonifatius te Amsterdam, januari

1885.  1885, 1942, 1983
    
   43.R.K. kerk met toren en sacristie voor de parochie van de H. Maria Magdalena in

Maasland, december.  1885
    
   44.School met onderwijzerswoning voor de parochie van de H. Maria Magdalena te

Maasland, juli.  1889
    
   45.R.K. kerk met toren, pastorie en noviciaat voor de parochie van de H. Augustinus

aan de Herenweg te Utrecht [‘Monicakerk’], februari 1885.  1885, 1977
    
   46.R.K. kerk met toren en pastorie voor de parochie van de H. Maria Magdalena te

Zaandam ('t Kalf), september.  1885
    
   47.Pastorie voor de parochie van de H. Maria Hemelvaart te Vogelenzang, september.

  1886
    
   48.Zustergesticht met scholen voor de parochie van de H. Petrus en Paulus te

Leidschendam, januari.  1885
    
   49.R.K. kerk met toren, pastorie en achtergebouw voor de parochie van de H. Joseph

te 's-Gravenhage, april.  1886
    
   50.Zustergesticht met scholen voor de parochie van de H. Joannes de Doper te

Grootebroek, december 1887.  1886-1887
    
   51.Schoolgebouw met onderwijzerswoning en een vergroting van de bestaande

zusterschool voor de parochie van de H. Hiëronymus te Wognum, december 1887.
  1887, 1988

    
   52.Zustergesticht met scholen en pensionaat voor de parochie van de H. Franciscus

ter Oudewater, 1887.  1887-1889
    
   53.Toren voor de R.K. parochiekerk van de H. Nicolaüs te Nieuwveen, februari.  1887
    
   54.Pastorie voor de parochie van de H. Antonius van Padua te Rotterdam, juli 1888.

  1888
    
   55.Zustergesticht met scholen grenzend aan de Bonifatiuskerk ten behoeve van de

parochie van de H. Bonifatius te Amsterdam, oktober.  1888
    
   56.Aanbouw aan de bibliotheek van het bisschoppelijk seminarie te Warmond, maart.

  1888
    
   57.R.K. kerk met toren en pastorie voor de parochie van de H.H. apostelen Petrus en

Paulus van Randenburg (Reeuwijk), maart.  1889
    
   58.Bijgebouw voor het gesticht "De Goede Herder" te Leiderdorp, januari.  1889
    
   59.Voorgebouwtje met verbindingsgang aan het nieuwe bijgebouw van het

Liefdegesticht "De Goede Herder" te Leiderdorp, oktober.  1889
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Archief Architectenbureaus Margry en de Familie Margry (1848 - 2014)

   60.Vergroting van kerk en sacristie van de parochie van het H. Hart van Jesus te
Rotterdam, april.  1889

    
   61.R.K. kerk met toren voor de parochie van de H. Martinus te Voorburg, december

1890.  1890, 1987, 1990, 1993
    
   62.Scholen met onderwijzerswoning te Loosduinen, februari.  1890
    
   63.Vergroting van het bestaande college voor de paters Franciscanen te Megen, juli.

  1890
    
   64.R.K. kerk met toren en pastorie voor de parochie van de H. Antonius van Padua te

Hellevoetsluis, mei.  1890
    
   65.Eerste gedeelte van de nieuwe R.K. kerk met pastorie voor de parochie van de H.

Hildegardis te Hillegersberg, mei 1891.  1891, 1982-1992
    
    66.Akte houdende de oprichting van de vennootschap Margry en Snickers, 1 mei.

  1880
    
    67.Diploma verbonden aan de uitreiking van de gouden medaille voor een

polychromen houten neogotisch altaar op de tentoonstelling in het Vaticaan, 29
juni.  1888

    
    68.Correspondentie inzake het gebruik van het pauselijk wapen en de nieuwbouw van

het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam.  1893-1894
    
    69.Oorkonde van de Kardinaal Prefect van de Sacri Palazzi Apostolici waarmee het

bureau Margry en Snickers zich pauselijk leverancier mag noemen en het recht om
het pauselijk wapen te mogen gebruiken, 10 juni.  1894

    
    70.Reclamefolders en prijslijsten van de ateliers voor kerkelijke kunst.  [1890]
    
    71.Brief van een zekere Janus aan zijn moeder te Rotterdam inzake een altaar Margry

in de kerk van St. Louis (USA). Met als bijlage een brochure over de kerk met een
foto van het altaar, 11 april.  1900

    
    72.Kwitantie inzake de verzekeringspolis bij Albingia, 23 mei.  1908
    
    73.Akte houdende de ontbinding van de vennootschap, 29 december.  1908
    
    74.Kapel voor de zusters Dominicanessen, huize "Bijdorp" te Voorschoten, mei.  1894
    
    75.R.K. jongensschool en de verbouwing van de twee winkelhuizen voor de parochie

van de H. Antonius Abt te Delfshaven, maart.  1896
    
    76.R.K. O.L. Vrouw Koningin van de Rozenkrans bijkerk met toren en bijgebouw aan

de Provenierstraat voor de parochie van het Allerheiligst Hart van Jesus te
Rotterdam, januari 1898.  1898, 1946

    
    77.R.K. kerk met toren en pastorie voor de parochie van de H. Bonifatius te Zaandam,

oktober.  1898
    
    78.R.K. zusterschool voor de zusters Dominicanessen aan de Waerschutstraat te

Rotterdam, oktober.  1898
    
    79.Catechismuslokaal aan de Laat en de verbouwing en vergroting van de pastorie van

de St. Dominicuskerk aan de Breestraat te Alkmaar, februari.  1898
    
    80.Bedeellokaal voor het Maria Catharina van Dooren's Vrouwengesticht te Rotterdam,

mei.  1899
    
    81.Paviljoengebouw c.a. voor het St. Franciscus-gasthuis te Rotterdam, april 1900.

  1892, 1900, 1942, 1992
    
    82.Ketelhuis voor de R.K. Wees- en Armhuizen te Rotterdam.  z.j.
    
    83.Nieuwe voorvleugel aan het St. Franciscus-gasthuis te Rotterdam, november.  1900
    
    84.Verbouwing van de St. Josephskerk te 's-Gravenhage.  z.j.
    
    85.R.K. kerk met toren en pastorie voor de parochie van de H. Joannes de Doper te

Wateringen, februari 1900.  1900
    
    86.R.K. kerk met toren en pastorie voor de parochie van de H. Agnes te 's-Gravenhage,

augustus 1901.  1988-1989, 1901
    
    87.R.K. noodkerk met pastorie aan het Afrikaanderplein in Feyenoord Rotterdam, juli.

  1902
    
    88.Nieuw bijgebouw voor het liefdegesticht aan de Eendrachtstraat met afsluitmuur

aan de Eendrachtsweg te Rotterdam, mei.  1902
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Archief Architectenbureaus Margry en de Familie Margry (1848 - 2014)

januari.  1903
    89.Priesterkoor met transept en kapellen voor de bestaande R.K. kerk te Boskoop,    
    90.Nieuwe kapel voor het gesticht van de zusters Franciscanessen te Wychen,

december.  1903
    
    91.R.K. kerk voor de parochie van de H. Hildegardis te Hillegersberg, augustus.  1904
    
    92.Afbreken der bestaande en het bouwen van een nieuwe pastorie, kerkgang en

sacristie voor de parochie van de H. Laurentius aan de Nieuwehaven te Rotterdam,
april.  1905

    
    93.Twee nieuwe paviljoens met tussenvleugels voor het St. Franciscus-gasthuis te

Rotterdam, mei.  1905
    
    94.Verbouwing van het seminarie Hageveld te Voorhout, april.  1905
    
    95.R.K. gesticht te Egmond aan Zee, februari.  1907
    
    96.R.K. kerk met pastorie van O. L. Vrouw van Lourdes te Egmond aan Zee, februari.

  1905
    
    97.R.K. kerk met pastorie voor de parochie van de H. Maria Magdalena te Goes,

februari 1905.  1905, 1982
    
    98.Eerste gedeelte van een zustergesticht met pensionaat voor de Congregation des

Filles de la Sagesse bij de R.K. kerk aan het Afrikaanderplein in Feyenoord
Rotterdam, september.  1904

    
    99.Ziekenkamer voor de pastorie van de parochie van het H. Hart te Rotterdam,

oktober.  1895
    
    100.R.K. noodkerk van de H. Barbara bij de Crooswijkseweg te Rotterdam, mei.  1906
    
    101.Nieuw gedeelte bij het St. Theresiagesticht te Rotterdam, augustus.  1906
    
    102.R.K. zusterhuis met twee schoollokalen op het terrein van de r.k. kerk te Voorhout,

april.  1906
    
    103.R.K. jongensschool te Voorschoten, augustus.  1906
    
    104.Woonhuizen aan het Boschje te Rotterdam, september.  1906
    
    105.R.K. verenigingsgebouw te Heemstede, september.  1906
    
    106.Onderwijzerswoning te Egmond aan Zee, juli.  1907
    
    107.Rectorswoning bij de kapel Eendrachtsstraat te Rotterdam, november 1906, mei

1907.  1906-1907
    
    108.R.K. jongens- en meisjesschool te Egmond aan Zee, februari.  1907
    
    109.Voorgedeelte van het St. Antoniusgesticht aan de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam,

januari - maart.  1907
    
    110.R.K. jongens- en meisjesschool te Boskoop, juni.  1907
    
    111.R.K. meisjesschool aan de Grote Markt te Vlissingen, juni.  1907
    
    112.Nieuwe St. Willibrordusschool met conciergewoning aan de Mauritsstraat te

Rotterdam.  z.j.
    
    113.R.K. kerk met pastorie voor de parochie van de H. Antonius van Padua te

Fellenoord, gemeente Woensel, oktober.  1907
    
    114.St. Augustinusschool aan de Josephstraat te Rotterdam, februari.  1908
    
    115.Pastorie te Ierseke, maart.  1908
    
    116.R.K. St. Joseph-bijkerk en pastorie voor de Dominicusparochie te Alkmaar,

december.  1908
    
    117.Aankondiging dat de samenwerking tussen Margry en Snickers is ontbonden en dat

de voortzetting van het bureau verder zal geschieden onder de naam A.A.J. Margry,
1 januari.  1909

    
    118.Overzicht van vorderingen en voorraden, opgemaakt in verband met het overlijden

en de successie van A.A.J. Margry.  [1911]
    
    119.R.K. kerk met pastorie c.a. te St. Anna bij Nijmegen, maart. Tien calques.  1909
    
    120.Zustergesticht met scholen c.a. te St. Anna, bij Nijmegen, juni 1909.  1909, 1983
    
    121.R.K. meisjessscholen St. Lambertus op het terrein van de Lambertuskerk te

Kralingen, Rotterdam, juli.  1909
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Archief Architectenbureaus Margry en de Familie Margry (1848 - 2014)

    122.Uitbreiding van het jongenspatronaat van de H. Lambertus te Kralingen, juli.  1910
    
    123.Meisjesschool en de vergroting van het zustergesticht te Berkel (Z.H.), januari.

  1910
    
    124.R.K. kerk met pastorie voor de parochie van de H. Willibrordus te Bergschenhoek,

april.  1910
    
    125.Nieuw achterpaviljoen met ketelhuis en de verbouwing van het bestaande

voorpaviljoen van het S. Franciscus-gasthuis te Rotterdam.  1910
    
    126.Woonhuis aan de Hoflaan nr. 12 ten behoeve van het R.K. kerkbestuur van de H.

Lambertus, september.  1910
    
    127.R.K. kerk met pastorie c.a. te Vlissingen, oktober.  1910
    
    128.Vergroting van de R.K. meisjesschool te St. Anna bij Nijmegen, januari.  1911
    
    129.R.K. meisjesschool te Wateringen, maart.  1911
    
    130.R.K. jongensscholen St. Thomas aan de Boomgaarddwarsstraat te Rotterdam, juli.

  1911
    
    131.R.K. kerk met pastorie c.a. voor de St. Antoniusparochie aan de Hoefstraat te

Tilburg, september.  1911
    
    132.St. Josephziekenhuis aan de Van Dishoekstraat te Vlissingen, april - september.

  1911
    
    133.R.K. kerk met pastorie aan het Afrikaanderplein te Rotterdam, september 1911 en

ontwerpen voor een latere verbouwing en een gecombineerde bloem- en
kaarsenbak, november 1946-1947.  1911, 1946-1947

    
    134.Nieuw gedeelte voor het H. Laurentius jongensgesticht aan de Binnenweg te

Rotterdam, april.  1910
    
    135.Jongens- en meisjesschool c.a. aan de Nieuwe Kerkstraat te Rotterdam, oktober -

december.  1911
    
    136.Aankondiging omtrent de voortzetting van het bureau na het overlijden van zijn

vader, 7 november.  1911
    
    137.Lijst van bouwwerken.  z.j.
    
    138.Alfabetisch op bouwwerk geordend kasboek van de termijnbetalingen inzake de

bouwwerken aan de aannemers.  1912-1934
    
    139.Knipselboek van aanbestedingsadvertenties en krantenartikelen betreffende

bouwwerken van het bureau, 14 december.  1911-1926
    
    140.Knipselboek van aanbestedingsadvertenties en krantenartikelen betreffende

bouwwerken van het bureau, 14 juni 1926 - december 1951.  1926-1951
    
    141.Oorkonde van de kardinaal prefect van de Sacri Palazzi Apostolici waarmee het

bureau Jos Margry zich pauselijk leverancier mag noemen en recht om pauselijk
wapen te mogen gebruiken, 26 maart.  1914

    
    142.Verkoopbrochure van de ateliers voor kerkelijke Kunst met foto's en beschrijvingen

van beelden, reliëfs, preekstoelen, communiebanken en dergelijke, september 1916,
met advertentie in #Sint Bavo# van 11 juli 1915. (advertentie ontbreekt).  1916

    
    143.Advertenties voor het bureau.  1917-1926
    
    144.Verlening van lidmaatschap van de BNA door de Maatschappij tot Bevordering van

de Bouwkunst, februari.  1931
    
    145.J.A. Graafland, ‘Jos. Margry architect Rotterdam’, in: deel 5 afl. 2 #Bibliotheek voor

de Moderne Hollandsche Architectuur# (Bussum: Gustav Schueler, 1918).  1918
    
    146.H. Hoste, "Kerkelijke Bouwkunst", in #Het Gildeboek van het St. Bernulphusgilde#,

p. 120-141 (fotokopie) en andere artikelen inzake Jos Margry als architect.  1919
    
    147.Weeshuis en een retraitehuis aan de Eendrachtstraat te Rotterdam, februari.  1912
    
    148.R.K. jongensschool en een stalgebouw te Berkel (Z.H.), mei.  1912
    
    149.R.K. kerk met pastorie en sacristie voor de parochie van de H. Antonius te Keldonk.

  1912, 1978
    
    150.R.K. meisjesschool aan de Hammerstraat te Rotterdam, januari - februari.  1912
    
    151.Noviciaat bij het klooster van de zusters ‘Filles de Notre Dame’ te St. Anna bij

Nijmegen, december 1911, maart 1912.  1912
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Archief Architectenbureaus Margry en de Familie Margry (1848 - 2014)

    152.Pensionaat bij het klooster van de zusters "Filles de Notre Dame" aan de
Dobbelmanweg te St. Anna, bij Nijmegen, mei.  1912

    
    153.R.K. pastorie met noodkerk te Loosbroek, juni.  1912
    
    154.R.K. kerk met pastorie c.a. voor de parochie van de H. Antonius van Padua in wijk

Houtakker en Biest te Hilvarenbeek, januari.  1913
    
    155.R.K. zustergesticht te Wateringen, mei.  1913
    
    156.Nieuwe voorbouw van het St. Franciscus-gasthuis te Rotterdam.  z.j.
    
    157.Kerk met sacristie, klooster en pastorie voor de Heilig-Landstichting te Nijmegenen

de uitbreiding van het klooster, mei - augustus.  1913
    
    158.Uitbreiding van het sanatorium "Vredenoord aan de 's"-Gravenweg te Rotterdam,

mei 1911, juli 1913.  1913
    
    159.R.K. jongensschool aan de Hammerstraat 15 te Rotterdam, augustus, oktober.  1913
    
    160.Drie etagewoningen aan de Gedempte Slaak behorende bij de R.K. jongensschool

te Rotterdam, januari.  1913
    
    161.Vergroting van de bidkapel in de R.K. kerk aan de Groenestraat te St. Anna bij

Nijmegen.  z.j.
    
    162.R.K. kerk met pastorie voor de parochie O.L. Vrouw Hemelvaart te Helmond,

december 1913, maart 1914, en uitbreiding van de kerk, maart 1925.  1913-1914,
1925, 1990

    
    163.Vergroting van de pastorie aan de Nassaulaan te Alkmaar, mei.  1914
    
    164.Drie woonhuizen aan de Rozenburglaan - hoek Vredehofweg te Rotterdam,

augustus.  1915
    
    165.R.K. kerk en pastorie van de H. Antonius van Padua aan de Groesbeekse weg te

Nijmegen, januari 1916.  1916, 1974
    
    166.R.K. kerk met toren, sacristiegebouw en bidkapel voor de parochie H. Antonius van

Padua te Ewijk (Gld.), juli.  1916
    
    167.St. Willibrordusschool aan de Mauritsstraat te Rotterdam, mei 1917, een

overblijflokaal en een verwarmingskelder, 1912, mei 1917, 1930.  1912, 1917, 1930
    
    168.Tehuis voor gehuwde ouden van dagen voor de R.K. Wees- en Armhuizen te

Rotterdam, juli.  1922
    
    169.R.K. gesticht voor ouden van dagen annex meisjesschool te Reek (N.Br.), mei – juni.

  1918
    
    170.Villa voor de heer F.P.J. Margry aan de Bredaseweg te Tilburg, augustus.  1918
    
    171.Inrichting van een bestaand gebouw tot R.K. hulpkerk aan de Slotboomstraat te

Charlois, Rotterdam, oktober.  1918
    
    172.Inrichting van de vergaderzaal en bibliotheek van de Vincentiusvereniging aan de

Slotboomstraat te Rotterdam.  z.j.
    
    173.Uitbreiding van "Huize Bijdorp" van de zusters Dominicanessen te Voorschoten,

maart 1919.  1894, 1919
    
    174.Bouw van de H. Hartkapel aan de R.K. kerk te Heemstede, maart.  1919
    
    175.R.K. kerk met pastorie te Zilk, gemeente Noordwijkerhout, maart.  1919
    
    176.Uitbreiding van de R.K. jongens- en meisjesschool te Boskoop, november.  1919
    
    177.Uitbreiding van de R.K. school te Noorden, november.  1919
    
    178.R.K. jongensschool met gymnastieklokaal aan de Chr. de Wetstraat te Rotterdam,

februari 1920 - augustus 1922.  1920-1922
    
    179.R.K. St. Liduinakerk met pastorie te Schoten, december 1919 - maart 1920.

  1919-1920, 1922, 1990
    
    180.R.K. meisjesschool aan het Afrikaanderplein te Rotterdam, maart 1920 - oktober

1922.  1920-1922
    
    181.Verbouwing van zes panden ten behoeve van de Hanzebank aan de Aert van

Nesstraat - hoek Crispijnlaan te Rotterdam, mei 1920 - juli 1921.  1920-1921
    
    182.R.K. meisjesschool te Wateringen, augustus.  1920
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  1920
    183.R.K. school aan de Burgemeester de Bruïnelaan te Zwijndrecht, oktober, november.    
    184.Uitbreiding van het gebouw "De Maasbode" te Rotterdam, maart.  1928
    
    185.R.K. meisjesschool c.a. bij het pensionaat van de zusters Dominicanessen "Huize

Bijdorp" te Vooorschoten, november.  1920
    
    186.Uitbreiding van de R.K. jongens- en meisjesschool te Boskoop, maart.  1921
    
    187.Inrichting van een pakhuis tot R.K. hulpkerk aan de Rechthuislaan te Katendrecht,

Rotterdam, september.  1921
    
    188.Dubbel woonhuis te Zwijndrecht, januari.  1921
    
    189.Verbouwing van de St. Willibrordusschool aan de Mauritsstraat 82 te Rotterdam,

augustus 1928, september 1930.  1928, 1930
    
    190.R.K. kerk c.a. voor de parochie van de H. Barbara aan de Crooswijkseweg te

Rotterdam, oktober 1920, februari 1921.  1920, 1921
    
    191.R.K. school met gymnastieklokaal c.a. aan het Meerpad in Oud-Nieuwendam,

gemeente Amsterdam, augustus 1921, november 1922.  1921-1922
    
    192.Verbouwing van panden (cafe Royal) aan de Coolsingel - hoek Aert van Nesstraat,

mei.  1921
    
    193.Bouw van een vakantie-gezondheidskolonie aan de Hoofdweg te Hoek van Holland

ten behoeve van het bestuur van de Rotterdamse Vereniging voor de R.K.
Vakantiekolonies.  [1921]

    
    194.Vernieuwing van de dakbedekking en de zolder c.a. van het pensionaat O.L.V. van

Lourdes "Huize Bijdorp", maart 1922, alsmede een machinale wasserij voor de
congregatie van de H. Catharina van Senen te Voorschoten, maart - mei 1924.  1922,
1924

    
    195.Verbouwing en uitbreiding van de gemeenteschool te Wateringen, februari.  1922
    
    196.R.K. zustergesticht (francisanessen) met bewaarscholen aan de Hammerstraat te

Rotterdam.  1921-1922
    
    197.R.K. meisjesschool aan de Hildergardisstraat en een afzonderlijk gymnastieklokaal

aan de Hammerstraat te Rotterdam, februari.  1922
    
    198.R.K. verenigingsgebouw aan het Afrikaanderplein te Rotterdam, juni, augustus.

  1922
    
    199.Uitbreiding van de R.K. jongens- en meisjesschool te Zilk, gemeente

Noordwijkerhout, juli, december.  1922
    
    200.Zijtribunes in de kapel van het instituut St. Lucia aan de Aert van Nesstraat te

Rotterdam, maart.  1923
    
    201.R.K. kerk van de H. Nicolaas met pastorie c.a. aan de Mathenesserdijk te Rotterdam,

maart-april.  1923
    
    202.Uitbreiding van de St. Lambertuskerk aan de Hoflaan te Rotterdam, juni 1923.  1923,

1963-1973
    
    203.Verbouwing van het klooster van de zusters Franciscanessen te Wijchen, juli.  1923
    
    204.Nieuwe vleugel aan het klooster van de zusters Franciscanessen te Wijchen, juli.

  1923
    
    205.Uitbreiding van het R.K. St. Josephziekenhuis aan de Van Dishoeckstraat te

Vlissingen ten behoeve van het R.K. Wees- en Armbestuur, december 1923 - maart
1924.  1923-1924

    
    206.Uitbreiding van de pastorie voor de St. Hildergardisparochie aan de Hammerstraat

te Rotterdam, juni-juli.  1924
    
    207.R.K. kerk met toren enzovoort voor de parochie van de H. Lidwina aan de

Schenkkade te 's-Gravenhage, juli-augustus.  1924
    
    208.R.K. bewaarschool aan de Van Meursstraat te Rotterdam, december 1924 - juli 1931.

  1924-1931
    
    209.R.K. jongensschool te Spangen, Rotterdam, juli 1931- juni 1932.  1931, 1932
    
    210.Uitbreiding van de R.K. kerk van O.L. Vrouw Hemelvaart aan de Wilhelminalaan te

Helmond, mei.  1925
    
    211.Uitbreiding van het gesticht van het Heilig Hart te Reuver, Voorschoten ten behoeve

van de congregatie van de H. Catharina van Senen, maart 1923, mei 1925.  1887,
1888, 1923, 1925
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    212.Uitbreiding van het R.K. zusterhuis te Ulicoten, mei.  1925
    
    213.R.K. jongensschool aan de Klein Coolstraat te Rotterdam, juli.  1925
    
    214.Uitbreiding van de R.K. kerk van het Allerheiligst Hart te Zilk, gemeente

Noordwijkerhout, maart.  1926
    
    215.Bewaarschool met patronaatszaal naast de R.K. kerk te Zilk, maart.  1926
    
    216.R.K. meisjes- en jongensschool aan de Bree te Rotterdam (Tuindorp-Vreewijk),

augustus 1925, januari 1926.  1925-1926
    
    217.R.K. jongensschool aan de Langen Hilleweg te Rotterdam, december 1925 - maart

1926.  1925-1926
    
    218.Pastorie aan de Provenierssingel te Rotterdam, maart, april.  1926
    
    219.R.K. pastorie aan de Schenkkade te 's-Gravenhage, juli.  1926
    
    220.R.K. jongensschool, annex gymnastieklokaal alsmede een R.K. meisjesschool,

beide aan de Mathenesserstraat te Rotterdam, juli, september.  1926
    
    221.Gesticht voor ouden van dagen naast de R.K. kweekschool van het H. Hart te

Reuver, maart.  1927
    
    222.Gesticht voor ouden van dagen (huize St. Jan) te Wateringen, februari - juni.  1927
    
    223.Verbouwing en de vergroting van de R.K. scholen van het H. Hart te Reuver, mei

1927.  1920, 1927
    
    224.R.K. zusterhuis aan de Mathenesserstraat te Rotterdam, april, juni.  1927
    
    225.Wijziging van de privaten en urinoirs in de R.K. diaconieschool aan de

Schooterboschstraat te Rotterdam, november.  1929
    
    226.Uitbreiding van het westelijk paviljoen van de R.K. Wees- en Armhuizen aan de

West-Kruiskade te Rotterdam, januari-februari.  1928
    
    227.Uitbreiding van het gebouw "De Maasbode" te Rotterdam, januari - juni.  1928
    
    228.Raadhuis aan de Keen en Burgweg te Schipluiden, maart - april.  1928
    
    229.Uitbreiding van de R.K. kerk van de parochie van de H. Lidwina te Haarlem, mei.

  1928
    
    230.R.K. broederhuis aan het Willem Beukelszoonplein te Rotterdam, juli.  1928
    
    231.Scholencomplex aan het Willem Beukelszoonplein te Rotterdam, mei, juli.  1928
    
    232.Uitbreiding en verbouwing van het St. Bernardusgesticht met bewaarscholen aan

de Isaac Hubertstraat te Rotterdam, oktober 1927, januari 1929.  1927, 1929
    
    233.Uitbreiding van de R.K. school aan de Schaepmanstraat te Rotterdam, januari.  1929
    
    234.Uitbreiding van de St. Willibrordusschool aan de Mauritsstraat te Rotterdam, maart.

  1929
    
    235.Uitbreiding van de R.K. jongensschool aan de Klein Coolstraat te Rotterdam, april.

  1920
    
    236.R.K. bewaarschool aan de Chr. de Wetstraat te Rotterdam, juni.  1929
    
    237.St. Adrianuskerk en pastorie te Naaldwijk, december 1928 - november 1929.

  1928-1929, 1987, 1990-1991, 2003
    
    238.R.K. bewaarschool aan de Strevelsweg te Rotterdam, december.  1929
    
    239.Verbouw en uitbreiding van het zustergesticht van het H. Hart te Reuver, januari.

  1930
    
    240.Uitbreiding van het St. Franciscus-gasthuis aan de Schiekade te Rotterdam, januari.

  1930
    
    241.Bouw van een isolatiepaviljoen, ketelhuis, badhuis en enige werkzaamheden in het

St. Franciscus-gasthuis te Rotterdam, augustus - september.  1930
    
    242.Uitbreiding van de St. Mariascholen aan de Zwarte Paardenstraat nr. 29 te

Rotterdam, december 1930 - maart 1931.  1930-1931
    
    243.Tussenbouw van het zustergesticht van het Heilig Hart te Reuver.  1931
    
    244.Verbouwing van de R.K. school aan de Mauritsstraat nr. 82 te Rotterdam, juni-juli.

  1931
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    245.Werkzaamheden in en aan het R.K. schoolgebouw aan de Mauritsstraat nr. 82 te
Rotterdam, juni.  1931

    
    246.Uitbreiding van de R.K. meisjesschool te Wateringen, oktober 1931, juni 1939.  1931,

1939
    
    247.Afsluitmuur met hekwerk voor de R.K. begraafplaats aan de Crooswijkseweg te

Rotterdam, maart 1932.  1932, 1935
    
    248.Uitbreiding van het St. Elisabeths-gasthuis aan de Utrechtseweg te Arnhem,

oktober 1928 - juni 1932.  1928, 1932
    
    249.R.K. zusterhuis met kapel c.a. aan de Mathenesserlaan en Breitnerstraat te

Rotterdam, oktober.  1932
    
    250.R.K. lyceum voor meisjes aan de Breitnerstraat te Rotterdam, juli.  1932-[1933]
    
    251.Villa aan de Van Somerenweg te Rotterdam, december.  1933
    
    252.Woon- en winkelhuizen aan de Walenburgerweg hoek Schieweg, juni.  1934
    
    253.Woon- en winkelhuizen aan de Leeuwenstraat te Rotterdam, april.  1937
    
    254.Afbouw van de bestaande pastorie bij de O.L. vrouwekerk aan de Singel te

Vlissingen, oktober.  1935
    
    255.Winkels, garages, kantoren en flatgebouw aan Nieuwe Markt hoek Botersloot te

Rotterdam.  1937
    
    256.Ontwerp voor een dubbele villa aan de Zweerslaan te Bilthoven, januari.  1938
    
    257.Ontwerp voor een landhuis aan de Reelaan te Bosch en Duin, Zeist, mei - juni.  1938
    
    258.Ontwerp voor een R.K. jeugdhuis te Vlaardingen, juni.  1939
    
    259.Tweede uitbreiding van de R.K. meisjesschool te Wateringen, juli.  1939
    
    260.Verbouwing van Huize Padua aan de Rechter Rottekade te Rotterdam, november.

  1939
    
    261.Verbouwing van hotel Royal aan de Witte de Withstraat 18 te Rotterdam.  1940
    
    262.Noodherstelplan voor de drukkerij "De Maasbode" te Rotterdam.  1941
    
    263.Verbouw van het St. Antoniusziekenhuis aan de Westersingel te Sneek, december

1940 - augustus 1943, 1951.  1940-1943, 1951
    
    264.Bouw van een semi-permanent gebouw voor winkels aan de Jongkindstraat hoek

Nieuwe Binnenweg te Rotterdam, namens de Stichting Noord-Blaak, juni-juli.  1940
    
    265.Noodwinkels van Meuwsen en Zaanlandsche aan de Jongkindstraat, augustus.

  1940
    
    266.Herstel van het Rosaliahuis aan de Roode Zand hoek Leeuwenstraat te Rotterdam,

september 1940 - mei 1941.  1940-1941
    
    267.Noodwinkel Van Dijl aan de Mathenesserlaan te Rotterdam, oktober 1940, met

contract van aanneming, december.  1940
    
    268.Kantoor-magazijn van de Hollandsche Asbest Maatschappij aan de Keilestraat 1 te

Rotterdam, oktober 1940 -januari 1941.  1940-1941
    
    269.Kantoor en magazijnpand voor de Hollandsche Asbest-Maatschappij aan de

Vierhavenstraat te Rotterdam,1941-1946.  1941-1946
    
    270.Winkel en ateliers voor J.G. Heetman aan de Hoogstraat - Oostplein te Rotterdam,

februari - oktober.  1944
    
    271.Gymnastieklokaal aan de Veurstraat te Rotterdam, juli 1941 - januari 1942.

  1941-1942
    
    272.Uitbreiding van de school aan de Waerschutstraat, augustus 1941 - februari 1943.

  1941-1943
    
    273.Akte van de oprichting van de vennootschap onder firma Architecten Bureau

Margry, 5 november.  1941
    
    274."Gentlemans agreement", onderhandse akte over betalingen in afwijking van

hetgeen in artikel 9 van de oprichtingsakte is vastgesteld, 10 november.  1941
    
    275.Visite- en aankondigingskaartjes van bureau Margry.  1941, 1946
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1952.  1952
    276.Onderhandse akte waarbij de vennoten elkaar mondeling ontslaan van de naleving

van de omschreven voorwaarden in de akten van 5 en 10 november 1941, 7 oktober
    
    277.Bebouwingsplan voor het Oostplein te Rotterdam door N.V. Slot Bulgerstein en N.V.

Sigma.  z.j.
    
    278.Nieuwbouw voor de firma Kleykamp en Jos Margry aan de Meent te Rotterdam,

januari 1943 - oktober 1944.  1943-1944
    
    279.Bebouwing aan de Oostzeedijk-Bosland, september - oktober.  1942
    
    280.Laurentius jongensgesticht en een bijkerk, augustus 1939, januari 1944.  1939, 1944
    
    281.Schetsplan voor woningen te Kralingen (Adamshofstraat), november.  1941
    
    282.Fabriek en kantoor voor A.K. van de Wijngaart (en bovenwoningen) aan de

Maaskade, later Spaanse Polder, oktober 1942, november - december 1943.
  1942-1943

    
    283.Herstel van het verenigingsgebouw achter perceel Korenaerstraat 31 te Rotterdam,

februari.  1942
    
    284.Ontwerp voor winkel en magazijn voor Meyer en Blessing aan de Visschersdijk te

Rotterdam, november 1943, december 1945.  1943, 1945
    
    285.Schetsontwerpen voor een kantoorgebouw voor H.P. Kersten aan de Parkweg,

februari - oktober.  1942
    
    286.Bouw van een zaal in de tuin en de verbouwing van de kantoorverdieping van

Westersingel 9c te Rotterdam, februari 1942, december 1952.  1942, 1952
    
    287.Schetsontwerpen voor bebouwing ten behoeve van G. van de Winkel, J. van Breda

en J.G. Bollemeyer aan de Korte Hoogstraat 15,16 en 17 te Rotterdam, mei 1942,
mei 1944.  1942, 1944

    
    288.Schetsontwerpen voor bebouwing aan de Weste Wagenstraat 8-13 te Rotterdam ten

behoeve van Th. Kreijns, S.J.I. Wybrands en F. Boers, juni - juli.  1945
    
    289.Schetsplan voor het St. Luciagesticht voor verlaten meisjes aan het Boschje te

Rotterdam, juni.  1943
    
    290.Uitbreiding van het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd te 's-

Hertogenbosch, oktober.  1942
    
    291.Fabriek met bovenwoningen voor H.A. Minderop aan de Coolhaven te Rotterdam,

juli 1945 - januari 1952.  1945-1952
    
    292.Wederopbouw van pottenbakkerij "De vier paddestoelen" te Elst, februari.  1943
    
    293.Verbouwing van de zolderverdieping van het pensionaat van de Filles de la Sagesse

aan het Afrikaanderplein te Rotterdam, maart.  1943
    
    294.Verbouwing van Huize Padua te Rotterdam, september.  1943
    
    295.Herstel van het gebouwencomplex N.V. Hollandse Asbest Maatschappij aan de

Vierhavenstraat te Rotterdam, december 1943, januari 1948.  1943, 1948
    
    296.Herstel van het R.K. jongenscholen aan het W. Beukelszoonplein te Rotterdam,

oktober.  1943
    
    297.Voorstel tot herstel van het broederhuis aan het W. Beukelszoonplein te Rotterdam,

juli.  1943
    
    298.Verbouwing voor Carlier van Avenue Concordia 55 - 57, september 1943 - maart

1944.  1943-1944
    
    299.Schetsontwerpen voor de nieuwbouw van het pand van J. van Driel aan de

Hoogstraat te Rotterdam, november.  1945
    
    300.Zolderbebouwing van de school aan de Veurstraat te Rotterdam, maart.  1944
    
    301.Verbouwing van het zetterijpand van de Maasbode aan de Kortenaerstraat 1 te

Rotterdam, mei 1945, januari 1956.  1945, 1956
    
    302.Verwarmingsgebouw van het instituut Boldershof te Druten, oktober.  1945
    
    303.Verbouwing van het Liefdegesticht te Vlaardingen.  z.j.
    
    304.Verbouwingen aan het klooster en R.K. meisjesschool aan het Afrikaanderplein,

september 1945, maart 1947.  1945, 1947
    
    305.Nieuwbouw voor N.V. Courant ‘De Maasbode’ aan de Schiedamse Vest te

Rotterdam.  1951-1952
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Archief Architectenbureaus Margry en de Familie Margry (1848 - 2014)

Straatweg 67 te Zeist, november.  1946
    306.Huize St. Jan voor het Gezelschap de kruisvaarders van St. Jan aan de Utrechtse    
    307.Verbouwing van het St. Antoniusziekenhuis te Sneek, mei - oktober.  1950
    
    308.Bouw fabriek voor de Hollandsche Asbest-Maatschappij aan de Vierhavenstraat te

Rotterdam, november.  1949
    
    309.R.K. middelbare meisjesschool aan de Walenburgerweg te Rotterdam ten behoeve

van de congregatie H. Catharina van Senen, Huize Bijdorp te Voorschoten, juli.
  1950

    
    310.Gymnastieklokaal bij de R.K. M.M.S., aan de Walenburgerweg te Rotterdam, juli.

  1953
    
    311.De R.K. M.M.S. aan de Walenburgerweg te Rotterdam.  z.j.
    
    312.Schetsplan voor het R.K. kleuterhuis te Bakkum, februari.  1952
    
    313.St. Carolus ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch, januari.  1953
    
    314.Woonhuis voor J.C.F. Margry aan de Oudorpweg 32 te Rotterdam, maart.  1952
    
    315.NV Galak condensed Milk co. te Rotterdam. (Inhoud ontbreekt).  1960
    
    316.Verbouwing van woonhuis van A.Th.J. Margry aan de Hoflaan 116 te Rotterdam.  z.j.
    
   317.Rijksbureau voor de voedselvoorziening, uitbreiding van de centrale keuken te Den

Bosch.  [1943]
    
   318.Fabriek met bovenwoningen aan de Coolhaven, 23 juni, 15 juli 1943, 9 januari 1946.

  1943, 1946
    
   319.St. Laurentiusgesticht in Rotterdam, januari.  1944
    
   320.Winkel-magazijn pand Meyer-Blessing, 15 februari.  1944
    
   321.Woningen aan de Weste Wagenstraat te Rotterdam, 25 september.  1945
    
   322.Winkel-magazijn van Meyer-Blessing te Rotterdam, 6 december.  1945
    
    323.Aankondiging van de opheffing van Architecten Bureau Margry en de oprichting

van architectenbureau Margry en Jacobs, 1 september.  1953
    
    324.Akte van het contract van de vennootschap Architecten Bureau Margry en Jacobs,

29 september.  1953
    
    325.Akte houdende de ontbinding van de vennootschap, 27 januari.  1959
    
    326.Uitnodiging om het vernieuwde kantoor van het bureau aan de 's-Gravendijkwal te

bezoeken.  [1960]
    
    327.Akte van de oprichting van de naamloze vennootschap Architektenburo Margry en

Jacobs NV, 23 maart.  1971
    
    328.Akte betreffende de omzetting van de vennootschap van een NV in een BV, met de

nieuwe statuten, 12 april.  1972
    
    329.Aankondiging betreffende de samenwerking tussen het Rotterdamse en het

Bredase bureau Margry in #Planoteam#, februari.  1971
    
    330.Foto’s van medewerkers van het bureau tijdens het werk, bij jubilea en van de

jaarlijkse uitstapjes op de ‘Josephdagen’ met het personeel, soms in combinatie
met het Bredase architectenbureau Margry, ca. 1955-1972, met foto’s van het
25-jarig jubileum van Tuns sr., juni 1970.  1955

    
    331.Knipselboek van bouwwerken, 9 augustus 1956 - 8 april 1965.  1956-1965
    
    332.Knipselboek van bouwwerken, 25 maart 1964 - december 1976.  1964-1976
    
    333.Buurtcentrum Wielewaal te Rotterdam.  1955-1957
    
    334.R.K. kleuterschool te Gorinchem, december 1953 - september 1954.  1953-1954
    
    335.Verbouwing van een pand aan het Heerenlaantje te Gorinchem, mei-juli.  1954
    
    336.Bouw van een R.K. B.L.O. school aan de Boezemsingel te Rotterdam.  1954-1956
    
    337.R.K. kweekschool Thomas Morus aan de Stationssingel te Rotterdam.  1958-1965
    
    338.Verbouwing voor aansluiting aan de nieuwbouw van de St. Jacob-stichting.

  1953-1954
    
    339.Bouw van een R.K. ULO-school te Gouda.  1954-1955
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Archief Architectenbureaus Margry en de Familie Margry (1848 - 2014)

Spieringstraat te Gouda, januari.  1954
    340.Verbouw van een gebouw tot schoollokaal voor de R.K. school St. Aloysius aan de    
    341.Schetsontwerp voor een buurthuis aan de Korte Akkeren te Gouda ten behoeve van

de jeugd- en gezinszorg Jongensstad - Meisjesstad.  z.j.
    
    342.Verbouw van een pand aan de Nieuwe Haven te Gouda ten behoeve van de jeugd-

en gezinszorg Jongensstad - Meisjesstad.  [1954]
    
    343.Gymnastieklokaal aan de Nicolaas Beetsstraat te Gouda, april - november.  1954
    
    344.St. Liduina ziekenhuis, verbouwing bijbehorende boerderij te Boxtel, februari.  1954
    
    345.Verbouwing van een woonhuis voor de heer G. Schuttelaar aan de Bodegraafse

Straatweg te Gouda.  1954
    
    346.Garage en expeditiekantoor voor N.V. Courant ‘De Maasbode’ aan de Schiedamse

vest te Rotterdam, juni.  1954
    
    347.Verbouwing van het St. Antoniusgesticht te Rotterdam.  1954-1955
    
    348.Verbouwing van het oude St. Carolus ziekenhuis aan de Jan Heinsstraat/Kanaaldijk

te ‘s-Hertogenbosch.  1954-1955
    
    349.Verbouwing van het oude St. Elisabeth gasthuis aan de Utrechtseweg te Arnhem.

  1958
    
    350.Uitbreiding met lekenverpleegstersgebouw voor het St. Elisabeth Gasthuis te

Arnhem.  1955-1957
    
    351.Tweede fase voor het St. Liduina ziekenhuis aan de Rijksweg te Boxtel, september.

  1954
    
    352.Een R.K. lagere school te Gorinchem, februari.  1958
    
    353.Uitbreiding van de R.K. V.G.L.O. school aan de Achterdijk te Montfoort.  1955-1957
    
    354.Kerk en scholen te Krimpen a/d IJssel, november.  1957
    
    355.Een R.K. lagere school aan de Hobbemalaan te Krimpen aan de IJssel.  1957-1964
    
    356.Woongebouw bij het St. Antonius-gesticht aan de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam,

januari.  1955
    
    357.Verbouwing en uitbreiding van een pand aan de Eendrachtsweg te Rotterdam, 21

maart.  1955
    
    358.Uitbreiding van de V.G.L.O. school aan de Bodegraafschestraatweg te Gouda, mei.

  1957
    
    359.Een R.K. lagere school aan de Velserstraat te Haarlem, april.  1955
    
    360.Bouw van de R.K. lagere school "Korte Akkeren" aan het Oranjeplein te Gouda, juni

1957 - mei 1959.  1957-1959
    
    361.Torenspits van de St. Lidwina-Kerk aan de Schenkkade te Den Haag, april.  1958
    
    362.Kantoorruimte voor Van der Linden en Veldhuis (Holl. Asbest Mij.) aan de

Vierhavensstraat 99 te Rotterdam.  z.j.
    
    363.Bouw van een R.K. te kleuterschool te Montfoort, september.  1962
    
    364.Was- en kleedruimten voor het R.K. Lyceum aan de Breitnerstraat te Rotterdam,

november.  1956
    
    365.Uitbreiding van het St. Antoniusgesticht te Rotterdam, juli.  1955
    
    366.Verbouwing van het kindertehuis St. Dominicus Savio aan de Westersingel 39 te

Rotterdam.  1957
    
    367.Ontwerp voor een bejaardencentrum aan de Beestenmarkt te Delft.  z.j.
    
    368.Verbouwing van het R.K. weeshuis aan de Molenstraat te Gorinchem.  z.j.
    
    369.Ontbreekt.  
    
    371.Woonhuis te Reeuwijk, november.  1956
    
    372.Flatgebouw aan de Van Limburg Stirumlaan te Tilburg.  z.j.
    
    373.Uitbreiding van een R.K. L.O. school aan de Gerard Leeustraat te Gouda, maart.

  1955
    
    374.Woningbouw ‘Noorderkwartier’ te Gouda.  z.j.
    
    375.Uitbreiding van Jongensstad aan de Jan Luykenstraat te Gouda, juni.  1957
    

Pagina 13/34

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771586
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771586
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771587
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771587
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771589
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771589
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771590
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771591
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771597
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771597
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771598
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771598
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771599
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771601
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771601
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771603
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771604
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771604
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771607
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771610
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771615
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771616
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771618
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771646
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771646
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771648
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771648
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771652
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771654
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771655
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771655
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771656
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771658
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771658
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771660
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771663
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771663
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771664
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771667
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771667
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771668
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771671
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771672
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771676
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771677
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771679
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771680
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110771681


Archief Architectenbureaus Margry en de Familie Margry (1848 - 2014)

    376.Bouw van N.V. Wabo-woningen aan de Statensingel/Van Hogendorplaan te Gouda,
mei.  1957

    
    377.Kleuterschool aan de Velserstraat te Haarlem, oktober.  1956
    
    378.Bejaardencentrum St. Lidwina te Schiedam.  1957-1963, 1969
    
    379.Verbouwing bejaardencentrum aan de West-Kruiskade te Rotterdam, augustus.

  1957
    
    380.Wijkgebouw van het Wit-Gele Kruis aan de Wibautstraat te Gouda, augustus.  1956
    
    381.Saneringsplannen voor het oude St. Antoniusziekenhuis aan de Sophialaan te

Sneek, juli.  1957
    
    382.Bouw van een centrale hal en polikliniek voor het St. Antoniusziekenhuis te Sneek.

  1957, 1959
    
    383.Verbouwing van het verpleeggebouw van het St. Antoniusziekenhuis te Sneek.

  1960-1962
    
    384.Uitbreiding van het Liefdegesticht St. Anna te Delft.  1957
    
    385.Gymnastieklokaal scholen te Kralingen Rotterdam.  1960
    
    386.Verbouwing van het broederhuis te Delft.  1957-1961
    
    387.Verbouwing van het Huis ter Schie van de St. Magdalenastichting te Rotterdam.

  1957-1959
    
    388.Verpleegstershuis van het St. Antoniusziekenhuis te Sneek, april.  1956
    
    389.Verbouwing van de panden Westersingel 37-38 te Rotterdam, september.  1957
    
    390.Verbouwing van het klooster aan de Waterloostraat te Rotterdam tot

noodkweekschool, oktober.  1957
    
    391.Woonhuis te Haastrecht.  1957
    
    392.Woonhuis van de fa. Steenwinkel en Meulenberg aan de Raam te Gouda, maart.

  1958.
    
    393.Wijziging van het verenigingsgebouw aan de Stampioenstraat te Rotterdam, juli.

  1958
    
    394.Tweede fase van de bouw van een r.k. L.O. school te Gorinchem.  1958-1959
    
    395.Hinderwetaanvragen door drukkerij Plantijn N.V. aan de Westersingel 10 te

Rotterdam, december.  1958
    
    396.Tweede fase van de verbouwing van het R.K. Wees- en Armhuis te Rotterdam,

november.  1946
    
    397.Verbouwing van kapsalon fa. De jong Gouwe 48 te Gouda.  1959-1960
    
    398.Verbouwing van het St. Walburgisziekenhuis te Zutphen.  1955, 1959
    
    399.Verbouwing van St. Anna en de bouw van een ketelhuis aan de Burgwal 28 te Delft.

  1959-1964
    
    400.Verbouwing van het gebouw van De Maasbode N.V., april 1959 - maart 1960.

  1959-1960
    
    401.Nieuwe indeling van de loods van de Hollandse Asbest Maatschappij aan de

Vierhavenstraat 99 te Rotterdam, september 1959 - april 1960.  1959-1960
    
    402.Nieuwbouw van de fabriek "Kobach" te Rotterdam, september.  1959
    
    403.Verpleegsterflatjes te Sneek.  1960
    
    404.Uitbreiding van de l.o. school aan de Van Staverenstraat te Reeuwijk-Brug.

  1960-1962
    
    405.Verbouwing van een woon/winkelpand aan de Eendrachtsweg 20 te Rotterdam.

  1960
    
    406.Verbouwing van een pand aan de Westersingel 40 te Rotterdam.  1960
    
    407.Bouw van een fabriek voor Kingfabrieken Tonnema BV. te Sneek.  1961-1968
    
    408.Prijsvraagontwerp voor een Europese volkswoning voor de Internationale

Jaarbeurs te Gent, mei - juli.  1960
    
    409.Toiletruimten van het bejaardencentrum West-Kruiskade te Rotterdam, juli.  1960
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Archief Architectenbureaus Margry en de Familie Margry (1848 - 2014)

    410.Ontwerp voor het R.K. ziekenhuis ‘Lievensberg’ te Bergen op Zoom, 1963-1968.
Met stukken betreffende de uitbreiding met een polikliniek.  1970

    
    411.Verbouwing van de panden aan de Westersingel 37, 38, 39 en 40 te Rotterdam.

  1961
    
    412.Ontwerpen voor z.g. Europawoningen.  1960
    
    413.Uitbreiding van het gebouw van de n.v. De Courant de Maasbode te Rotterdam.

  1961-1964
    
    414.Situering van een ARPC-installatie bij N.V. Galak Condensed Milk Co. te Rotterdam.

  1960
    
    415.Verpleegtehuis Vreugdenhof aan de Klencken te Amsterdam, oktober.  1964
    
    416.Bouw van een hal, garage, cylinderhuisje en hydrofoorruimte voor het St.

Antoniusziekenhuis aan de Westersingel te Sneek.  1962-1966
    
    417.Verbouwing van verpleeghuis St. Hippolytus te Delft.  1962
    
    418.Aanpassing begane grond van het R.K. ziekenhuis te Zutphen.  1963
    
    419.Verbouwingen aan het St. Antoniusziekenhuis aan de Westersingel/Sophiastraat te

Sneek.  1963-1966
    
    420.Verbouwing van de St. Lambertusschool te Rotterdam.  1963
    
    421.Uitbreiding van het St. Elisabethgasthuis te Arnhem.  1962
    
    422.Hollandsche Asbest Maatschappij aan de Vierhavenstraat te Rotterdam.  1962
    
    423.Uitbreiding van de R.K. kleuterschool te Montfoort.  1963, 1968-1969
    
    424.CV-ruimte voor de school voor lager onderwijs te Schoonhoven.  1963
    
    425.Verbouwing en uitbreiding van de R.K. MMS aan de Walenburgerweg te Rotterdam.

  1964-1969
    
    426.Bouw van een bungalow voor de heer K.J. Boersma te Ridderkerk, april.  1966
    
    427.Vernieuwing aan verpleeghuis en noordwestgevel van het St. Antoniusziekenhuis te

Sneek.  1966
    
    428.Kinderafdeling voor het R.K. ziekenhuis St. Franciscus te Roosendaal.  1966-1968
    
    429.Verpleegsterstehuis voor het St. Elisabethgasthuis te Arnhem.  1967
    
    430.Verpleegsterstehuis voor het ziekenhuis ‘Lievensberg’ te Bergen op Zoom.  1968
    
    431.Zitplaatsenplan voor de parochiekerk van de H. Lambertus te Kralingen Rotterdam,

met wijzigingsvoorstel voor het plan en het hoofdaltaar.  [1967]
    
    432.Verbouwing van het kantoor van het bureau Margry en Jacobs aan de ‘s

Gravendijkwal 39 te Rotterdam.  1967
    
    433.Ontwerpen voor de bouw van het ziekenhuis ‘Lievensberg’ te Bergen op Zoom.

  1977
    
    434.Structuurplannen voor het ziekenhuis ‘Lievensberg’ te Bergen op Zoom.  1977
    
    435.Structuurplan St. Annaziekenhuis te Oss, juni.  1971
    
    436.Laagbouw St. Annaziekenhuis te Oss, maart.  1974
    
    437.Verbouwingen aan de keuken en de verpleegstersflat van het St. Annaziekenhuis te

Oss, augustus 1971, november 1973.  1971, 1973
    
    438.Verbouwingen en de uitbreiding van het St. Annaziekenhuis te Oss, september.

  1974-1976
    
    439.Bouw van het R.K. ziekenhuis te Oss door architekt Jan Strik te Boxtel, september.

  1957-1961
    
    440.Uitbreiding van de R.K. lagere school te Bleiswijk, september.  1972
    
    441.Ontwerp voor een brug over de boezemvaart nabij de R.K. lagere school te

Bleiswijk, september.  1972
    
    442.Experimenteel woningbouwproject ‘Neem de tuin mee omhoog’.  1971-1973
    
    443.Uitbreiding van het St. Franciscusziekenhuis te Roosendaal.  1976
    
    444.Wijziging van het pand Voorschoterlaan/Beneden Oostzeedijk voor de dhr. Van

Slingerland, januari 1971 - juli 1974.  1971-1974
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Archief Architectenbureaus Margry en de Familie Margry (1848 - 2014)

    445.Verbouwing van een hoeve te Veldhoven voor de heer W.E. Klasing, oktober.  1971
    
    446.Wijziging van de statuten van de BV. in verband met de naamswijziging, 4 juni

(fotokopie).  1973
    
    447.Lijst van personeelsleden.  z.j.
    
    448.Stukken betreffende de oprichting en het functioneren van Samenwerkende Bouw

Specialisten (SBS), met als het aanbieden van een gespecialiseerd dienstenpakket
op het gebied van de projectbouw in de gezondheidszorg, oktober 1973 - januari
1977.  1973-1977

    
    449.Aankondiging betreffende de samenwerking tussen de bureaus Margry & Jacobs en

Eijkelenboom, Gerritse & Middelhoek inzake hun werkzaamheden op het terrein van
de gezondheidszorg, juli.  1978

    
    450.Nieuwjaarswens en adreswijziging, december.  1977
    
    451.Visitekaartje met envelop van A. Margry.  [1978]
    
    452.[Laatste] notulen van Directie- en Aandeelhoudersvergaderingen en financieel

overzicht van BV. Margry, Jacobs, Tuns & Horsting, 8 mei - 18 september.  1980
    
    453.Stukken betreffende het afscheid van Fons Margry en Ton Jacobs en het daarbij

gehouden symposium met receptie over het ontwerpen en bouwen voor de
gezondheidszorg op 25 september, april - september.  1980

    
    454.Nieuw structuurplan voor en diverse uitbreidingen van het St. Antoniusziekenhuis

aan de Westersingel te Sneek.  1972-1978
    
    455.Ontwerpen voor alternatieve gevelbouw voor St. Walburgiswoningbouw te Zutphen.

  1973
    
    456.Verbouwing van het monument Brouwersgracht 126 te Amsterdam.  1975
    
    457.Verbouwing van het St. Elisabethgasthuis te Arnhem.  1974-1976
    
    458.Eensgezinswoningen en flatjes met garages in Voorhof-Noord te Leiderdorp.  1977
    
    459.Verbouwing souterrain van Dam-ziekenhuis, Rotterdam.  1975
    
    460.R.K. Basis- en kleuterschool aan de Wal te Schoonhoven.  1976-1977
    
    461.Woonhuis van de familie Lans aan de Zweerslaan te Rotterdam, februari.  1975
    
    462.Nieuwbouw van een kinderpolikliniek voor ziekenhuis ‘Lievensberg’ te Bergen op

Zoom.  1975-1977
    
    463.Uitbreiding van het ziekenhuis ‘Isselwaerde’ te IJsselstein.  1975
    
    464.Ruimten voor voetbalvereniging ‘Aeolus’ te Rotterdam.  [1975]
    
    465.Uitbreiding van het St. Franciscusziekenhuis te Roosendaal.  1978-1979
    
    466.Bungalow te Roosendaal voor W.D. Okkerse uit Ridderkerk.  1979
    
    467.Verbouwing van het woonhuis van de familie Klasing aan de Cavalierstraat 15 te

Breda.  1976
    
    468.Garage voor de familie Lans aan de Zweerslaan te Rotterdam.  1976
    
    469.Ontwerp voor een nieuw hoofdgebouw van de BNA aan het Waterlooplein te

Amsterdam.  z.j.
    
    470.Prijsvraagontwerp voor een nieuw raadhuis te Prinsenbeek motto "10 à 12.000".  z.j.
    
    471.Aankondiging van de ontbinding van het bureau Margry en Lerou, 19 september.

  1951
    
    472.Inventarislijsten van bouwwerken, archiefstukken, lezingen en publicaties van J.P.J.

Margry.  1946-1980
    
    473.Herbouw- en uitbreidingsplan van de gemeente Venray, januari.  1946
    
    474.Herbouwde pastorie te Venray.  1946
    
    475.Herbouwde kerk te IJsselsteyn in Limburg.  [1946-1947]
    
    476.Plan ‘Desselke’ voor 56 woningen in de gemeente Venray, mei.  1949
    
    477.Plan voor 150 arbeiderswoningen in Schaesberg, maart/oktober.  1950
    
    478.Kapelanie te Meyel, juli 1950-januari 1951.  1950-1951
    
    479.Prefab-chirurgiepaviljoen voor een ziekenhuis te Mulhouse.  1951-1952
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    480.R.K. ziekenhuis te Delden.  1951-1952
    
    481.Verbouw van de kerk van de paters Franciscanen te Bolsward tot internaat.

  1951-1952
    
    482.Woningen en een villa, plaats onbekend.  z.j.
    
    483.Munitiefabriek Franerex te Ossendrecht, paviljoens en gebouwen gemaakt met

behulp van Nelissens prefabelementen. Met aantekeningen.  z.j.
    
    484.Uitbreiding R.K. ULO-school te Venray, 28 april.  1952
    
    485.Bouwplan woningen "Melenborg, 4 juni.  1952
    
    486.Bouwplan Beek woningen, 21 november.  1952
    
    487.Flatgebouw aan het Marktplein te Beek, 1 april.  1953
    
    488.Woning ten behoeve van de heer Jaspers te IJsselstein, 27 augustus.  1953
    
    489.Ambtswoning te Herten.  1953
    
    490.Veldkapel te Herten.  1953
    
    491.Maatschappijschool te Horst, 6 januari.  1954
    
    492.Premiewoning ten behoeve van P. Janssen te Horst, 11 januari.  1954
    
    493.Gymnastieklokaal bij de maatschappijschool te Horst, januari.  1954
    
    494.Twaalf beambtewoningen te Herkenbosch, met drie foto's, 13 april.  1954
    
    495.Chemische fabriek te Ossendrecht.  1954
    
    496.Overstroomstations van de Gasunie te Helmond en Boxtel, november/december.

  1954
    
    497.Wegkapel te Wansum, 20 mei.  1955
    
    498.Woning voor P. Steeghs te Castenray, 28 december.  1954
    
    499.Hotel met woning te Horst, april/mei.  1955
    
    500.Woonhuis [Hooymorgen].  z.j.
    
    501.Flatgebouw ‘Scharn’ te Venray, 12 maart.  1955
    
    502.Tot restaurant verbouwd buitenhuis op landgoed Moorwijk te Boxtel ten behoeve

van de heer Van Moorsel.  z.j.
    
    503.Huishoudschool te [onbekend].  z.j.
    
    504.Maquette's van uitbreidingsplannen voor de gemeente Venray.  z.j.
    
    505.Uitbreidingsplan met toelichting voor de gemeente Vlodrop, november.  1953
    
    506.Uitbreidingsplan met toelichting voor de gemeente Melick-Herkenbosch, februari.

  1954
    
    507.Uitbreidingsplan met toelichting voor de gemeente Thorn, mei.  1955
    
    508.Schets van het uitbreidingsplan Gennep-West.  [1955]
    
    509.‘Memorandum-blocks’, doorslagen van persoonlijke aantekeningen en verslagen

van vergaderingen, besprekingen, commissiebijeenkomsten met de weergave van
standpunten van ministers, commissarissen van de koningin, burgemeesters en
ambtenaren van gemeenten, agglomeraties en gewesten, burgemeesters,
ambtenaren, externe specialisten en van hemzelf, met gemaakte afspraken en
conceptadviezen voor het provinciaal bestuur, ter (vertrouwelijke) interne
informering van stafmedewerkers van de PPD, (nr. 1 t/m 10).  1956-1978

    
    510.‘Memorandum-blocks’, doorslagen van persoonlijke aantekeningen en verslagen

van vergaderingen, besprekingen, commissiebijeenkomsten met de weergave van
standpunten van ministers, commissarissen van de koningin, burgemeesters en
ambtenaren van gemeenten, agglomeraties en gewesten, burgemeesters,
ambtenaren, externe specialisten en van hemzelf, met gemaakte afspraken en
conceptadviezen voor het provinciaal bestuur, ter (vertrouwelijke) interne
informering van stafmedewerkers van de PPD, 1956-1978. (nr. 11 t/m 20).  1963-1969
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Archief Architectenbureaus Margry en de Familie Margry (1848 - 2014)

conceptadviezen voor het provinciaal bestuur, ter (vertrouwelijke) interne
informering van stafmedewerkers van de PPD, 1956-1978. (nr. 21 t/m 31).  1969-1974

    511.‘Memorandum-blocks’, doorslagen van persoonlijke aantekeningen en verslagen
van vergaderingen, besprekingen, commissiebijeenkomsten met de weergave van
standpunten van ministers, commissarissen van de koningin, burgemeesters en
ambtenaren van gemeenten, agglomeraties en gewesten, burgemeesters,
ambtenaren, externe specialisten en van hemzelf, met gemaakte afspraken en

    
    512.‘Memorandum-blocks’, doorslagen van persoonlijke aantekeningen en verslagen

van vergaderingen, besprekingen, commissiebijeenkomsten, met de weergave van
standpunten van ministers, commissarissen van de koningin, burgemeesters en
ambtenaren van gemeenten, agglomeraties en gewesten, burgemeesters,
ambtenaren, externe specialisten en van hemzelf, met gemaakte afspraken en
conceptadviezen voor het provinciaal bestuur, ter (vertrouwelijke) interne
informering van stafmedewerkers van de PPD, 1956-1978. (nr. 32 t/m 38/38a).
  1974-1978

    
    513.‘Memorandum-blocks’, doorslagen van persoonlijke aantekeningen en verslagen

van vergaderingen, besprekingen, commissiebijeenkomsten met de weergave van
standpunten van ministers, commissarissen van de koningin, burgemeesters en
ambtenaren van gemeenten, agglomeraties en gewesten, burgemeesters,
ambtenaren, externe specialisten en van hemzelf, met gemaakte afspraken en
conceptadviezen voor het provinciaal bestuur, ter (vertrouwelijke) interne
informering van stafmedewerkers van de PPD, 1956-1978. (nr. 1 t/m 15).  1955-1974

    
    514.‘Memorandum-blocks’, doorslagen van persoonlijke aantekeningen en verslagen

van vergaderingen, besprekingen, commissiebijeenkomsten, met de weergave van
standpunten van ministers, commissarissen van de koningin, burgemeesters en
ambtenaren van gemeenten, agglomeraties en gewesten, burgemeesters,
ambtenaren, externe specialisten en van hemzelf, met gemaakte afspraken en
conceptadviezen voor het provinciaal bestuur, ter (vertrouwelijke) interne
informering van stafmedewerkers van de PPD, 1956-1978.  1974-1978

    
    515.Losse notities en memo’s naar aanleiding van stafvergaderingen en besprekingen

etc.  1958-1978
    
    516.Brieven van dr. A. van de Poel te Breda als adviseur van de Provincie Noord-

Brabant aan J.P.J. Margry en afschriften van correspondentie met de commissaris
van de koningin en anderen, voornamelijk betreffende de verhouding tot
Vlaanderen.  1959-1970

    
    517.Overzicht van uitbreidings- en bestemmingsplannen in Noord-Brabant waarvoor de

PPD als adviseur optrad, met kaartjes.  1954-1967
    
    518.Jaarverslagen van de PPD over de jaren.  1973-1978
    
    519.Diverse rapporten van de PPD of de Provincie Noord-Brabant.  1957-1978
    
    520.Rapporten en (kranten-) artikelen met betrekking tot de reorganisatie van het

binnenlands bestuur en de mogelijke opsplitsing van Noord-Brabant.  1977-1979
    
    521.Artikelen en voordrachten geschreven of gehouden door J.P.J. Margry, over de

periode 1950-1982.  1950-1960
    
    522.Artikelen en voordrachten geschreven of gehouden door J.P.J. Margry, over de

periode 1950-1982, met soms rapporten, nota’s en brieven daarbij behorende.
  1961-1964

    
    523.Artikelen en voordrachten geschreven of gehouden door J.P.J. Margry, over de

periode 1950-1982, met soms rapporten, nota’s en brieven daarbij behorende.
  1965-1966

    
    524.Artikelen en voordrachten geschreven of gehouden door J.P.J. Margry, over de

periode 1950-1982, met soms rapporten, nota’s en brieven daarbij behorende.
  1967-1973

    
    525.Artikelen en voordrachten geschreven of gehouden door J.P.J. Margry, over de

periode 1950-1982, met soms rapporten, nota’s en brieven daarbij behorende.
  1976-1982

    
    526.Plakboeken met knipsels uit kranten en tijdschriften met betrekking tot zijn

werkzaamheden als zelfstandig architect en stedenbouwkundige en daarna als
directeur bij de provincie Noord-Brabant/PPD, 1959-1994.  1945-1959

    
    527.Plakboeken met knipsels uit kranten en tijdschriften met betrekking tot zijn

werkzaamheden als zelfstandig architect en stedenbouwkundige en daarna als
directeur bij de provincie Noord-Brabant/PPD, 1959-1994.  1959-1968

    
    528.Plakboeken met knipsels uit kranten en tijdschriften met betrekking tot zijn

werkzaamheden als zelfstandig architect en stedenbouwkundige en daarna als
directeur bij de provincie Noord-Brabant/PPD, 1959-1994.  1969-1978

    
    529.Plakboeken met knipsels uit kranten en tijdschriften met betrekking tot zijn

werkzaamheden als zelfstandig architect en stedenbouwkundige en daarna als
directeur bij de provincie Noord-Brabant/PPD, 1959-1994.  1978-1994
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    529a..Nieuwjaarsspeech voor het personeel van de PPD. Inhoud ontbreekt.  1971
    
    529b..Stukken met betrekking tot de opening door H.M. van het nieuwe provinciehuis op

12 november en zijn rol als ceremoniemeester.  1971
    
    530.Dossier afscheid per I juni als directeur PPD, april - september 1978; met publicatie:

Ruimtelijke ordening in Noord-Brabant. Vriendenbundel voor ir. J.P.J. Margry bij
zijn afscheid als directeur van de provinciale planologische dienst ('s-
Hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant, 1978), met krantenartikelen over het
afscheid en zijn benoeming tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw op 19
mei 1978.  1978

    
    531."Verleden en heden", artikel door Jan Margry over de PPD, in: Piet Meijer, opstellen

bij een afscheid [als directeur PPD] (Den Bosch: Provincie Noord-Brabant, 1990) p.
9-17.  1990

    
    532.Stukken betreffende de advisering aan de gemeente Geertruidenberg over het

bouwplan voor een R.K. kerk, 29 maart.  1957
    
    533.Rapport van de jury ter beoordeling van een schetsplan voor een nieuw

gemeentehuis in de gemeente Grave.  [1958]
    
    534.Stukken betreffende het adviseurschap voor de Holding Sporthuis Centrum

Recreatie BV., 19 juni 1978 - 22 oktober 1982.  1978-1982
    
    535.Stukken betreffende de advisering aan de gemeente Best inzake stedebouwkundige

vormgeving en architektonische uitvoering van het centrumplan Best, 4 januari
1979-30 augustus 1983.  1979-1983

    
    536.Stukken betreffende de advisering aan de gemeente Son en Breugel over een

boederij aan het Pieter Breughelplein, 3 januari - 1 februari.  1979
    
    537.Stukken betreffende de bemiddeling inzake de problemen van bouwkundige aard

tussen de gemeente Bergeyk en de Ria Huysmansbeweging/leef- en
werkgemeenschap Hooge Berkt te Bergeyk, 21 februari - 13 maart.  1979

    
    538.Stukken betreffende het secretariaat voor de stuurgroep Dommeldal van de

provincie Noord Brabant, 5 september 1979 - 1 april 1981.  1979-1981
    
    539.Stukken betreffende het lidmaatschap van de Provinciale Planologische Commissie

van Zuid-Holland, 16 januari 1980 - 7 juli 1983.  1980-1983
    
   541.Stukken betreffende zijn sollicitatie, aanstelling en functioneren, februari 1952 -

februari 1954.  1952-1954
    
   541/1.Schilderij van Joost Margry voor de door hem ontworpen St. Jan de Doperkerk te

Breda, geschilderd door Ginnekense kunstenaar Rob Nelissen, 1990. Olieverf op
doek.  1990

    
    542.Overzicht van de belangrijkste uitgevoerde werken in de periode 1955-1987; met

gespecificeerde lijsten van uitgevoerde bouwwerken 1955-1987 en van de
stedenbouwkundige begeleiding en plannen in de diverse gemeenten.  1955-1987

    
    543.Aankondiging betreffende de organisatie van het bureau.  1963
    
    544.Register van aandeelhouders van de BV Buyreau voor architectuur en stedebouw

Ir. J.J. Margry te Breda en de Holding Margry.  1977
    
    545.Aankondiging van de samenwerking met het Architektenbureau Margry en Jacobs

te Rotterdam in 'Planoteam', december 1970, m.i.v. 1971.  1970-1971
    
    546.Advertenties in bouwbladen voor nieuwe medewerkers bij het bureau.  1969-1973
    
    547.Aankondiging voor de voetbalwedstrijden tussen FC buro Margry en FC Gemeente

Baarle-Nassau, 9 september en 6 oktober.  1976
    
    548.Bureau voor architektuur en stedebouw Margry BV., jubileumuitgave bij het 25-jarig

bestaan, (Breda, 38 p.), met dankbrief, 30 augustus.  1978
    
    549.Dossier inzake de covergang naar een meerhoofdige directie per 1 januari; wijziging

van de structuur van het buro en de benoeming van de mede-directeuren Nico
Gerritsma en Job van Hoytema, juni, met notariële akten en statuten.  1982

    
    550.Nieuwjaarswens van het bureau.  1984-1990
    
    551.Diverse briefpapieren.  z.j.
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Tweemolentjesvaart ('t Duivelsgat). Bevat onder meer bouw huis De Monte (bwnr.
52); tewerkstelling bij de PPD in Den Bosch etc. Personeel dat in beeld komt: onder
meer chef de Bureau (tekenkamer Bouwkunde) Piet Bekers, ir. Nico Gerritsma
(Hoofd tekenkamer stedebouw), maquettebouwer en chauffeur Toon Kaptein,
directie-secretaresse Ien van Oosterom, Frans Thunissen (tekenaar bouwkunde).
  1966

    552.Acht mm. film (met overzetting naar DVD) gemaakt door het personeel van
architectenbureau J.J. Margry in 1966, ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan
van het bureau. De film toont een overzicht van de gerealiseerde werken: eerst
architectuur en tweede deel stedenbouw, voorafgegaan door de voorgeschiedenis
van het architectuuravontuur dat begint in Delft, in het huisje aan de

    
    553.Dossier voorzitter J.J. Margry welstandscommissie gemeente Woensdrecht.

  1990-1991
    
    554.Balansen en jaarstukken over 1969, 1973-1978 (niet openbaar).  1969, 1973-1978
    
    555.Jaarrekening over 1983 (niet openbaar).  1983
    
    556.Kopie-aangiften inzake vennootschapsbelasting.  1970-1977
    
    557.Financiële overzichten betreffende de bouwprojecten wnr. 624, 663, 720, 730, 745,

775, 794, 797, 808, 810-814, 816, 818, 820, 823, 827, 828, 831.  z.j.
    
    558.Financiële overzichten betreffende de bouwprojecten wnr. 835, 836, 839, 840, 847,

848, 849.  z.j.
    
    559.Foto-overzichten van gerealiseerde bouwwerken, thematisch geordend, 8 dozen:

Woningbouw (2 mappen).  z.j.
    
    560.Foto-overzichten van gerealiseerde bouwwerken, thematisch geordend, 8 dozen:

Villabouw.  z.j.
    
    561.Raadhuizen.  z.j.
    
    562.Bedrijfsgebouwen (3 mappen; 1e map: nrs. 453, 492, 708, 762, 639, 703).  1958-1960
    
    563.Bijzondere of openbare gebouwen.  z.j.
    
    564.Rijksgebouwen.  z.j.
    
    565.Sportgebouwen (Hockeyclub Breda; Sportcentrum Breda).  z.j.
    
    566.Zieken- en verpleeghuizen (Zevenbergen: Sancta Maria, bejaardencentrum,

kraamcentrum en Wit-Gelekruisgebouw).  z.j.
    
    567.Scholen I (2 mappen).  z.j.
    
    568.Scholen II (2 mappen, diverse foto's in tweevoud).  z.j.
    
    569.Scholen III (1 map).  z.j.
    
    570.Negatieven en contactafdrukken gemaakt door Peter Jan Margry van bouwwerken

en buitengebieden ten behoeve van bestemmingsplannen.  [1975]
    
    571.Microfilm van tekeningen van Buro Margry, opgenomen in november 1986 door

Groenendijk Microfilm Service GMS in Sliedrecht.Bevat de tekeningen van de
werken nr. 847, 882, 920, 923, 924, 925, 928, 930, 932, 936, 937, 951, 959, 960, 963,
966, 968, 969, 972, 976, 977, 978, 980, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 991, 992, 993,
996, 997, 999, 1000, 1001, 1003, 1006, 1008, 1009, 1011, 1012, 1017, 1022, 1027, 1028.
  1986

    
    572.Fotobrochure van de Stichting Hypotheekfonds te Eindhoven, met daarin diverse

ontwerpen van J.J. Margry.  1958
    
    573.Schetsontwerp van een bungalow voor de heer W. van Bork te Breda, oktober.

  1951
    
    574.Woonhuis voor ir. Piet de Monte te Weert.  1951-1952
    
    575.Dubbele woonhuizen voor Willem R.P. Hoeks (schoonvader architect) en aannemer

C.J. Ryppaert aan de Graaf Engelbertlaan te Breda, (in Gilze ontworpen).  1952-1953
    
    576.Schetsontwerp van een landhuis voor de heer Leo H.E. van Mol uit Tilburg, januari.

  1953
    
    577.Dokterswoning te Son.  z.j.
    
    578.Schetsontwerp van een woonhuis aan de Rielsebaan voor de heer C.J. Jacobs te

Gilze, mei.  1953
    
    579.Sportpark en zwembad voor de gemeente Sint Michielsgestel, augustus.  1953
    
    580.Woonhuis voor drs. Pieter van den Wildenberg aan de Oranjestraat te Gilze.

  1953-1954
    
    581.Kantoorgebouw voor de bank Van Mierlo aan de Stationsstraat 81 te Rijen.  1954
    
    583.Woonhuis voor C.J. Jacobs aan de Molenstraat te Gilze.  1953-1954

Pagina 20/34

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772567
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772567
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772567
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772567
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772567
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772567
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772567
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772567
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772567
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772567
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772567
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772567
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772568
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772590
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772591
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772592
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772595
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772595
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772596
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772596
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772605
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772605
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772607
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772607
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772649
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772650
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772694
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772701
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772716
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772710
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772710
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772793
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772888
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772912
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772906
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772906
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772909
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772909
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772909
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772909
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772909
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772918
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772918
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772919
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772921
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772978
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772978
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772988
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772991
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772996
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772996
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110772998
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110773005
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110773008
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110773015


Archief Architectenbureaus Margry en de Familie Margry (1848 - 2014)

    
    584.Schoenfabriek voor Van Loon aan de Langewagenstraat te Gilze.  1954
    
    585.Ontwerp voor veertien woningen aan de Burg. Van Poppelstraat te Gilze ten

behoeve van de bouwkas Hypotheekfonds, januari.  1954
    
    586.Woonhuis voor directie - de broers Kees en Gverts Aarts - in opdracht van de Fa.

Jans stoomschoenfabriek te Gilze.  1954
    
    587.Vijftig woningwetwoningen in opdracht van het gemeentebestuur, omgeving St.

Josephstraat te Dongen.  1954-1955
    
    588.Jongensschool te Zevenbergen.  1955
    
    589.Middenstandswoningen te Gilze-Rijen.  1954
    
    590.Arbeiderswoningen te Gilze-Rijen.  1954
    
    591.Woningbouwplan ‘Kaatsheuvel’ in opdracht van de stichting Bouwkas

Hypotheekfonds (hr. Van Vliet) te Eindhoven.  1954
    
    592.Uitbreiding van de leerfabriek van A.J. Hoevenaars van de Noort te Gilze.  1956
    
    593.Flat aan de Van Limburg Stirumlaan te Tilburg in opdracht van aannemingsbedrijf

gebr. Van de Luitgaarden.  1956
    
    594.Schetsontwerp voor een woonhuis voor accountant drs. J. Hulsbosch in het

Brabantpark te Breda, april.  1956
    
    595.Woonhuis en notariskantoor te Oirschot voor mevrouw Winters-Puts.  1955
    
    596.Woningbouwplan te Rijen in opdracht van de stichting Bouwkas Hypotheekfonds te

Eindhoven.  1956
    
    597.Woningbouwplan te Gilze-Rijen.  1955-1956
    
    598.Bungalow voor mevrouw M.Th. van Berckel van Swaay aan de Cimburgalaan te

Breda.  1956
    
    599.Woonhuis voor drs. J. Hulsbosch aan de Hertog Janlaan te Breda.  1955
    
    600.Woningbouwplan ‘Udenhout’ in opdracht van de stichting Bouwkas

Hypotheekfonds te Eindhoven.  1955
    
    601.Bungalow voor J.A. van de Meiracker te Son, juni.  1955
    
    602.Schetsplan voor de bouw van twintig woningen te Breda ten behoeve van de

bouwmaatschappij J. van Keep te Breda, december.  1955
    
    603.Bungalow voor de heer Pruisen op de Kraayenberg te Leende.  1956, 1959
    
    604.Woningbouwplan ‘Kaatsheuvel II’ in opdracht van de stichting Bouwkas

Hypotheekfonds te Eindhoven.  1955
    
    605.Een calque, 7 tekeningen inzake uitbreidingsplan Eckart.  1962-1963
    
    606.Verbouwing Fiat-garage Ad. Staal aan de Ginnekenweg 269-271 te Breda.  1956
    
    607.Artsenpraktijk ten behoeve van psychiater B.J.M. Paanakker aan de Brabantlaan te

Breda.  1956
    
    608.Woonhuis voor A.M. Leenaars aan de Zwarte Dijk te Rijen.  1956
    
    609.Woningbouwplan ‘Tilburg I’ voor 32 woningen ‘In ‘t Zand’ in opdracht van de

stichting Bouwkas Hypotheekfonds te Eindhoven.  1955-1956
    
    610.Woningbouwplan gemeente Zevenbergen.  1956-1957
    
    611.Verbouwing van het gemeenschapshuis aan de Doelstraat te Zevenbergen.

  1956-1959
    
    612.Uitbreidingsplan Rijsbergen.  1959, 1966
    
    613.Woningbouwplan ‘Tilburg II’ in opdracht van de stichting Bouwkas

Hypotheekfonds te Eindhoven.  1957-1958
    
    614.Bouwplan voor twaalf woningen aan de Ruys de Beerenbrouckstraat te Dongen in

opdracht van de stichting Bouwkas Hypotheekfonds te Eindhoven.  1945-1956
    
    615.Woonhuis voor Chr. Hermus te Zevenbergen.  1956
    
    616.Verbouwing van het Wit-Gele-Kruisgebouw te Sprundel.  1957
    
    617.Lager-onderwijsschool aan de Beverweg in het Brabantpark te Breda.  1957-1959
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  1957
    618.Dokterswoning voor J. Lucas-Luijcks aan de Zesde Dwarsweg te ‘s Heerenhoek.    
    619.Bungalow met kwekerij voor de dames Cox aan de Boortseweg te Nuenen.

  1956-1957
    
    620.Bungalow voor ir. J.J. Margry aan de Cimburgalaan 131 te Breda.  1956-1957
    
    621.Woonhuis met garage voor mej. Dreijer aan de Rijksweg te Hulten.  1956-1957
    
    622.Woonhuis voor majoor Brouwers te Hoogerheijde.  1956-1957
    
    623.Wit-gele-Kruisgebouw te Rijen.  1958-1957
    
    624.Dertien woningen in de uitbreiding ‘West’ te Gennep.  1956-1959
    
    625.Woningbouwplan ‘Waalwijk IV’ in opdracht van de stichting Bouwkas

Hypotheekfonds te Eindhoven.  1957
    
    626.Garage voor brandweer en gemeentewerken te Hoogerheide, gemeente

Woensdrecht.  1957-1959
    
    627.Boerenleenbank met woonruimte te Horst.  1958
    
    628.Dertien woningen met garages in de wijk Boeimeer te Breda in opdracht van

bouwbedrijf C. Havermans.  1954-1957
    
    629.Woningbouwplan Rijen II in opdracht van de stichting Bouwkas Hypotheekfonds te

Eindhoven.  1956
    
    630.Zwembad met paviljoen te Hoogerheide in opdracht van het gemeentebestuur van

Woensdrecht.  1972
    
    631.Uitbreidingsplan gemeente Fijnaart en Heyningen.  1960-1961
    
    632.Partiële herziening uitbreidingsplan gemeente Dinteloord.  1959-1961
    
    633.Toelichting en tekeningen uitbreidingsplan Wouw.  1965
    
    634.Winkelflats in ‘Het Zand’ te Tilburg in opdracht van de stichting Bouwkas

Hypotheekfonds te Eindhoven.  1958-1960
    
    635.Gemeentewoningen met bergingen te Kaatsheuvel in opdracht van de gemeente

Loon op Zand.  1958
    
    636.Woningbouw aan de Vaartstraat te Kaatsheuvel.  1958
    
    637.Gebouwen voor de IJzergieterij en Haardenfabriek St. Jozef te Bergen op Zoom.

  1958-1959
    
    638.Proefstation voor de champignoncultuur te Horst.  1957-1958
    
    639.Bungalow voor B.B. van der Hoorn aan de Eindsestraat te Dongen.  1957-1958
    
    640.Bouwplan voor tien woningen ‘Drunen’ in opdracht van de stichting Bouwkas

Hypotheekfonds te Eindhoven.  1955-1958
    
    641.Wit-Gele-Kruisgebouw te Dinteloord.  1958
    
    642.Bouwplan ‘Zevenbergen III’ voor 96 woningen tussen de Noordamlaan en de

Marktstraat te Zevenbergen.  1959-1960
    
    643.Bouwplan Goirle I van Hassel voor 24 woningen te Goirle.  1958
    
    644.Bungalow ‘de Boekelaer’ voor prof. dr. H.A. Boekenogen te Rijsbergen.  1958-1959
    
    644/1.Foto tuinzijde van het woonhuis van dhr. Boekenogen in Rijsbergen.  1960
    
    645.Verpleeghuis "Sancta Maria" te Zevenbergen.  [1963]
    
    646.Verbouwing van een woonhuis aan de Zandberglaan te Breda.  1958
    
    647.Woningbouw (26 stuks) te Rijen.  1958
    
    648.Verbouwing van het woonhuis van drs. E. Hoeks aan de Regentesselaan 17 te

Breda.  z.j.
    
    649.Woonhuis van W. Hoeks aan de Graaf Engelbertlaan 22 te Breda.  z.j.
    
    650.Bouwplan voor woningen in Waalwijk V.  1958
    
    651.Bungalow voor ir. Wicherlinck aan de Lassuslaan te Breda.  1958
    
    652.Bungalow ‘Edmar’ voor de familie Wahle aan de Kwakkenbergweg te Nijmegen.

  1958
    
    653.Muziekschool annex balletstudio te Breda.  1958
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    654.Woonhuis en artsenpraktijk voor F. Blondeel aan de Markt te Geertruidenberg.

  1958-1959
    
    655.R.K. Scholen voor lager onderwijs aan de Mauritsweg en de Eikenrooisestraat te

Aalst in opdracht van de St. Christoffel-stichting.  1962-1969
    
    656.Documentatie gemeente Bakel en Milheeze, Noord-Brabant, tekeningen.  1961-1962
    
    657.Woningen te Standdaarbuiten.  1963
    
    658.Uitbreidingsplan gemeente Huybergen.  1959
    
    659.Woonhuis aan de Julianastraat voor J. Aarts te Drunen.  1958-1959
    
    660.Woningbouw aan de Burgemeester Philipsenstraat te Goirle in opdracht van de

gemeente Goirle.  1959
    
    661.Woningen met bergingen te Kaatsheuvel in opdracht van de gemeente Loon op

Zand.  1959
    
    662.Verbouw van het Engelse ‘Expo’-paviljoen uit Brussel tot gemeenschapshuis te

Hoogerheijde.  1959
    
    663.Negen woningen met bergingen nabij de Van Salmstraat te Loon op Zand.  1959
    
    664.Meisjesschool St. Anna aan de St. Jorisstraat te Zevenbergen.  1959-1967
    
    665.Verbouwing van winkel en bovenwoning van J. Priem aan de Sofiastraat te Breda.

  1959-1960
    
    666.Burgemeesterswoning te Woensdrecht.  1959
    
    667.Villa "Den Ouden Dreyboem" voor de heer P. Bogaers te Tilburg.  1960
    
    668.Zeven woningen aan de Van Veldekestraat in Boeimeer Breda in opdracht van de

Bouwkas Hypotheekfonds te Eindhoven.  1959-1961
    
    669.Verbouwing van het huis van dr. Van Doormaal aan de Wilhelminastraat 33 te

Breda.  1959
    
    670.Bouw van een doorgangshuis c.a. bij ‘Moederheil’ aan het Groene Woud te Breda.

  1959
    
    671.Technistation en autoshowroom ten behoeve van W.J.L. Margry te Aalst.  1960
    
    672.Twee woningen ten behoeve van J. van Huigenvoort en A. van Assen aan de Jacob

Catsstraat te Waalwijk.  1959
    
    673.Bungalow voor de heer en mevrouw J.H.G. van de Assum aan het Markdal 6 te

Ulvenhout..  1960
    
    674.Uitbreiding elektrotechnische groothandel Polimex te Breda.  1959
    
    675.ULO-school te Hoogerheide.  1961
    
    676.Bejaardencentrum aan de Pastoor van Kessellaan te Zevenbergen.  1961-1963
    
    677.Stedebouwkundige werkzaamheden en beëindiging stedebouwkundige

werkzaamheden gemeente Hooge- en Lage Zwaluwe.  1961
    
    678.Artsenpraktijk voor dr. Stuyfzand te Bergen op Zoom.  1960
    
    679 I & II.Sportcentrum aan de Clausius Prinsenlaan te Breda.  1960-1965
    
    680.Rijwielberging voor het bankgebouw van Van Mierlo aan de Blauwehandstraat te

Bergen op Zoom.  1960-1961
    
    681.Kantoorpaviljoen voor De Volkskrant aan de Markendaalseweg te Breda.  1960
    
    682.Verbouwing van een woonhuis tot districtskantoor van de Boerenleenbank aan de

Seligsingel te Breda.  1960
    
    684.Groepsbureau met twee dienstwoningen voor de Rijkspolitie te Bergeijk.  1961
    
    685.Wit-Gele-Kruisgebouw aan de Oude Baan te Hulten, augustus.  1960
    
    686.Paviljoen voor de voetbalvereniging ‘Boeimeer’ aan de Lovendijkstraat te Breda.

  1960
    
    687.R.K. ULO-school aan de Hoefkenstraat te Made.  1960-1963
    
    688.Servicestation met woning aan de Ruwenbergstraat te St. Michielsgestel ten

behoeve van H.P. van Lieshout.  1961-1963
    
    689.Rijksbelastingkantoor aan de Gasthuisstraat te Valkenswaard.  1961-1962
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Archief Architectenbureaus Margry en de Familie Margry (1848 - 2014)

    
    690.Woningbouwplan (flats) Maria Leen te Breda in opdracht van de firma Van

Eijkelenburg in Rosmalen.  1960-1961
    
    691.Was- en kleedgebouw voor de gieterij van Bekkers Haardenfabriek NV te Bergen op

Zoom.  1961-1962
    
    692.Kantoor het gewestelijk arbeidsbureau te Roosendaal.  1961
    
    693.R.K. Kleuterschool Rucphen.  1961, 1963-1964
    
    694.Verbouwing van de toneel- en filmzaal, het cultureel centrum "De Kunstkring" te

Oisterwijk.  1962
    
    695.Brunswick bowling center aan het Chasséplein te Breda.  1961
    
    696.Uitbreiding van de fabriekshal van Beckers’ Haardenfabriek NV te [onbekend].  1961
    
    697.Woningbouwplan Heymans te Zevenbergen.  1961
    
    698.Ontwerp voor een woonhuis te Baarle-Hertog voor dokter Bloem, november.  1962
    
    699.Rayonbureau voor de rijkspolitie te Mierlo-Hout..  1962
    
    700.Kantoor voor de belastingdiensten te Uden.  1963
    
    701.Verbouwing van het vakantiehuis van J.J. Margry aan de Hooge Hilweg 9 te

Domburg.  1961
    
    702.Uitbreiding van de Fiat-garage Staal aan de Ginnekenweg te Breda.  1965-1966
    
    703.Woonhuis voor J. van Opstal aan de Valentijnlaan te Breda.  1961-1962
    
    704.Districtskantoor met dubbel woonhuis ten behoeve van de PNEM aan de

Kastanjeweg te Uden.  1961-1966
    
    705.Woonhuis en bedrijfsruimte voor de heer A. van Zuylen aan de Helshoekseweg te

Nuland.  1961-1962
    
    706.Rayon- en groepsbureau met twee dienstwoningen voor de rijkspolitie aan de

Polanen- en Nassaustraat te Terheijden.  1962-1963
    
    707.Werkmodellen voor een 10 KV-station voor de PNEM te Zevenbergen.  z.j.
    
    708.Renaultgarage in opdracht van mevrouw Lautenslager-Meyer aan de Rijnstraat te 's

Hertogenbosch.  1966-1968
    
    709.Heli-haven met bowlingcenter te Eindhoven in opdracht van bouwbedrijf J.P.A.

Nelissen te Venray.  1962
    
    710.Uitbreiding van de school voor lager onderwijs aan de Beverweg te Breda.  1961
    
    711.Bungalow voor dr. G.A.M. Vogelaar te Bakel.  1962-1965
    
    712.Bungalow te Prinsenbeek voor de fa. R. Guelen N.V. te Wijchen, januari.  1962
    
    713/1.Zwakzinningeninrichting St. Augustinus te Gennep.  1962-1969
    
    713/2.Zwakzinningeninrichting St. Augustinus te Gennep.  1962-1969
    
    713/3.Zwakzinningeninrichting St. Augustinus te Gennep.  1962-1969
    
    713/4.Zwakzinningeninrichting St. Augustinus te Gennep.  1962-1969
    
    713/5.Zwakzinningeninrichting St. Augustinus te Gennep.  1962-1969
    
    713/6.Zwakzinningeninrichting St. Augustinus te Gennep.  1962-1969
    
    714.Kantoor voor de gemeentebedrijven te Helmond.  1966-1969
    
    715.Verbouwing van het woonhuis van dr. Pijnenburg te Vught.  1962-1963
    
    716.Motel te Hulten, gemeente Gilze-Rijen, in opdracht van de heer H. Dames.

  1961-1963
    
    717.Café, hotel en restaurant met drive-in bioscoop aan de Claudius Prinsenlaan te

Breda in opdracht van H. Ilmer.  1962
    
    718.Garage voor de heer Hofman aan de Burgemeester van Akenstraat te Zevenbergen.

  1962
    
    719.Verbouwing van panden aan de Sophiastraat te Breda tot winkel ten behoeve van J.

Priem.  1962
    
    720.Woonhuis en artsenpraktijk voor dokter A.J.M. Smulders aan de Montenslaan te

Breda.  1962 -1963
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    721.Raadhuis te Made.  z.j.
    
    722.Woonhuis voor de heer Van Dongen aan de Regentestraat te Dongen.  1962
    
    723.Uitbreiding van het woonhuis van de heer A. Staal aan de Bavelselaan 194 te Breda.

  1963
    
    724.Verbouwing van het huis van notaris Bloemarts te Gennep.  1963
    
    725.Vier woningen voor de PNEM aan de Commandeurstraat te Geertruidenberg.

  1962-1966
    
    726.Verpleeghuis ‘Sancta Maria’ aan de Doelstraat te Zevenbergen.  1970
    
    727.Uitbreiding van het woonhuis van ir. E. Janssens aan de Burg. Rauppstraat te

Tilburg.  1963-1964
    
    728.Verbouwing van het woonhuis van mevr. M.D. van Boekenoogen-Düsseldorp te

Rijsbergen.  1962-1963
    
    729.Vormingsschool voor de detailhandel St. Olof aan de

Heusdenhoutseweg/Topazstraat te Breda.  1963-1967
    
    730.R.K. Kerk St. Jan de Doper aan de Groot Ypelaardreef te Breda.  1966
    
    731.Magazijnen voor J. Priem aan de Mauritsstraat te Breda.  1962
    
    732.Dokterswoning met praktijk voor G.J.M. Oppenraaij aan de Zandstraat te Bergen op

Zoom.  1963
    
    733.Bejaardencentrum aan de Hertenlaan te Hoeven, inclusief ontwerpen voor een

nietgerealiseerde verbouwing als centrum van het groot seminarie.  1966
    
    734.Ambtswoning voor burgemeester dr. J.C.M. Sweens te Helmond.  1965
    
    735.Verbouwing van het kantoor van de elektrotechnische groothandel Polimex

(eigenaar Ed Hoeks) te Breda.  1966
    
    736.Verbouwing van het woonhuis van arts C. (Kees) J. Margry te Boxtel.  z.j.
    
    737.Garage voor de heer De Bruyn aan het Montensbos 43 te Breda.  z.j.
    
    738.Verbouwing van het woonhuis van F.E.E. Haverman aan de Baronielaan te Breda.

  z.j.
    
    739.Uitbreiding van het proefstation voor de champignoncultuur te Horst.  1965
    
    740.Flats en kantoren ten behoeve van de heer J. Priem aan de Mauritssingel te Breda.

  1963
    
    741.Verbouwing van het Wit-Gele-Kruisgebouw en de nieuwbouw van het

kraamcentrum te Zevenbergen.  z.j.
    
    742.Werkplaats ‘Savelberg’ voor gehandicapten te Roosendaal.  1964
    
    743.Flatwoningen (96) ten behoeve van Planomij in de wijk Ypelaar te Breda.  1964
    
    744.Woonhuis voor mr. D. Beels te Chaam.  1964
    
    745.Uitbreiding van de R.K. technische school te Gennep.  1964
    
    746.Ambtswoning voor de burgemeester van Standdaarbuiten.  1964
    
    747.Groeps- en rayonbureau voor de rijkspolitie te Eersel.  1967
    
    748.Woonhuis ten behoeve van dr. G.J. van Hagen te Bergen op Zoom.  1964
    
    749.Dubbel woonhuis te Eindhoven ten behoeve van J. Fick uit Breda.  1964
    
    750.Advies aan het Instituut voor doven te St. Michielsgestel.  1964
    
    751.Woonhuis ten behoeve van de heer W. Govers aan de St. Catharinastraat te Vlijmen.

  1966
    
    752.Verbouwing van het pand aan de Koningin Emmalaan te Breda ten behoeve van

burgemeester Van Mierlo (Rijen).  1965
    
    753.Plan voor een recreatiepark met zomerhuisjes te Huijbergen.  1964
    
    754.Plan ‘Ganzenheuvel’ voor winkels, kantoren en bedrijven te Nijmegen.  1965
    
    755.Woningbouw in flats ten behoeve van Vebam NV aan de Boerhavelaan te Helmond.

  1965
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Hoeks) te Breda.  1966
    756.Uitbreiding van het kantoor van de elektrotechnische groothandel Polimex (E.    
    757.Artsenpraktijk en woonhuis voor W.H.C.C.J. Luca Luyks te ‘s Heerenhoek.  1965
    
    758.Verbouwing van de R.K. Petrus en Pauluskerk te Breda.  1966
    
    759.Woonhuis voor J. A. Dams van de PNEM aan de Mozartsingel te ‘s-Hertogenbosch.

  1965
    
    760.Verbouwing St. Bartholomeuskerk te Zevenbergen.  1965-1968
    
    761.Twee woningen ten behoeve van C.F. Cooymans te Hintham 45 ‘s-Hertogenbosch.

  1965
    
    762.Verbouwing van de winkel ten behoeve van A. van Zuylen aan de Hinthamerstraat 4

te ‘s-Hertogenbosch.  1965
    
    763.Uitbreiding van de Fiatgarage Staal aan de Ginnekenweg te Breda.  1956, 1961, 1965
    
    764.Uitbreiding van het kantoor van Olivetti aan de Parklaan te Breda.  1965
    
    765.Verbouwing van het pand van A. Claessen & Zn. aan de Boschstraat 29 te Breda.

  z.j.
    
    766.Verbouwing van de woning van P.M. Bannenberg aan de Loop 4 te Middelbeek

Geldrop.  1966
    
    767.Woning ten behoeve van C. Martens aan de Koekoeksedijk 1 te Zevenbergen.  1965
    
    768.Uitbreiding van het woonhuis van H. van Doorn-Enneking te Tilburg.  1966
    
    769.Bejaardenwoningen te Zevenbergen.  1968
    
    770.Verbouwing van het woonhuis van drs. E.L.V.M. Hoeks aan de Regentesselaan 17 te

Breda.  1966
    
    771.Woonhuis ten behoeve van ir. L. Plouvier aan de Warandelaan 13 te Helmond.  1966
    
    772.Bejaardenhuis ‘De Zonnige poort’ te Zevenbergschenhoek.  z.j.
    
    773.Tonnenmagazijn voor betonningsmij ten behoeve van Rijkswaterstaat te

Willemstad.  1966
    
    774.Uitbreiding van het kindertehuis ‘Heijlaar’ aan de Leursebaan 146 te Breda.

  1966-1967
    
    775.Ongevallencentrum met helihaven te Breda, oktober-december.  1966
    
    776.Magazijn voor Polimex BV aan de Hoge Steenweg 21 te Breda, augustus.  1967
    
    777.Uitbreiding van de Lachapelle’s Parketfabriek NV aan de Lachappellestraat te

Breda.  1967
    
    778.Woonhuis voor C.J.A. Horsten aan de Van Haestrechtstraat te Drunen, januari.

  1967
    
    779.Woonhuis voor T. Meeùs te Breda, maart-april.  1967
    
    780.Keuken en wasserij voor de St. Augustinusstichting te Gennep.  1967
    
    781.Gemeentelijk aardgasverdeelstation aan de Engelseweg te Helmond.  1967
    
    782.10 KV-station voor de PNEM aan de Allenweg te Zevenbergen.  1967
    
    783.MAVO-schoolgebouw in uitbreidingsgebied De Ligne te Made.  1967-1970
    
    784.Kantoor voor de Algemene Bank Nederland aan de Dissellaan te Bladel.  1968
    
    785.Personeelsgebouw voor de St. Augustinusstichting te Gennep.  1968
    
    786.Bungalow voor de heer B. Smits van Waesberghe aan de Burgemeester Prinsenlaan

te Arnhem.  1967-1968
    
    787.Woonhuis en artsenpraktijk voor de heer G.L. van Raay aan de Zandgouw te

Teteringen.  1967-1968
    
    788.Uitbreiding van het kantoor van architectenbureau Margry aan de Delpratsingel 24

te Breda.  1967-1972
    
    789.Prijsvraagontwerp voor een nieuw raadhuis te Oudenbosch, ‘Motto Kontrast’.

  [1968]
    
    790.Drie foto's van een maquette.  z.j.
    
    791.Uitbreiding kantoor Boerenleenbank aan de J. van Meerlostraat te Horst.  1968-1969
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    792.Verbouwing van woonhuizen tot verpleeghuis ‘Hertejong’ voor dubbel
gehandicapte kinderen aan de Van Gilsstraat 3 te Zevenbergschenhoek.  1967

    
    793.Woonhuis annex artsenpraktijk met apotheek voor W.J. Hoek aan de West-

Groeneweg te Dinteloord.  1970
    
    794.Woonhuis voor P.M. Vissers te Drunen.  z.j.
    
    795.Ziekenaccommodatie voor de St. Augustinusstichting te Gennep.  1968-1969
    
    796.R.K. kleuterschool aan de Komansweg te Zevenbergen.  1968-1969
    
    797.Uitbreiding van woning en artsenpraktijk voor G.J.M. van Oppenraaij aan de

Zandstraat te Bergen op Zoom.  1968
    
    798.Uitbreiding van de R.K. MAVO-schoolgebouw aan de Edward Jennerstraat te

Hoogerheide.  1970-1971
    
    799.Hoofdgebouw en kantine van de St. Augustinusstichting te Gennep.  1973-1975
    
    800.Uitbreiding van het parochiehuis St. Jan te Zevenbergen.  1970
    
    801.Ontwerp voor een zomerwoning voor de heer C. de Hoog te Nuenen, november.

  1968
    
    802.Uitbreiding van het woonhuis van de heer W.F.T. Olderaan te Breda.  1968
    
    803.Gemeentehuis te St. Anthonis, gemeente Oploo.  1970
    
    804.Verbouwing van het oude raadhuis aan het Raadhuisplein/Nieuwmaat van de

gemeente Made en Drimmelen.  1971
    
    805.Bouw van een Rijkspolitiebureau te Ossendrecht.  1969
    
    806.Lagere school Petrus en Paulus aan de Stoofdijk te Dinteloord.  1972
    
    807.Nederlandse apparaten en radiatoren fabriek NV AGA te Nuth.  1969
    
    808.Bouw van een bijkantoor met bovenwoning te Horst ten behoeve van de

Boerenleenbank.  1969-1970
    
    809.Bouwplan voor twintig woningen voor Moeskops bouwbedrijf te Oosterhout.  1969
    
    810.Kantoor en dienstwoning t.b.v. Moeskops bouwbedrijf te Oosterhout.  1969
    
    811.Woonhuis voor de directeur van de St. Augustinusstichting te Gennep.  [1969]
    
    812.Villa voor de mr. A. Smits van Waesberghe aan de Beethovenlaan te Breda.  1969
    
    813.Verzorgingscentrum ‘De Hoevenakkers’ te Aalst-Waalre.  1971
    
    814.Fotomap verzorgingscentrum ‘De Hoevenakkers’ te Aalst-Waalre.  1971
    
    814 II.Bestek en voorwaarden, documentatie en foto's Aalst/Waalre.  1971
    
    815.R.K. MTS en Middelbare School Albertus Magnus voor Scheepswerktuigbouw aan

de Terheijdenseweg te Breda.  1974-1976
    
    815/1.Maquette MTS Breda.  1974-1976
    
    816.Verbouwing van entree en restaurant van het sportcentrum aan de Claudius

Prinsenlaan te Breda, september.  1969
    
    817.Middelbare detailhandelschool ‘St. Olof’ II te Breda.  1978
    
    818.Situatieschets voor de R.K. detailhandelsschool St. Nicolaas te Amsterdam,

december.  1969
    
    819.Verbouwing van de firma Priem aan de Mauritsstraat te Breda.  1970
    
    820.Bejaardenwoningen aan het Sieberspad te St. Anthonis, gemeente Oploo.  1970
    
    821.Winkels, woningen, bedrijven en hotel aan de Markt te Bladel.  1973
    
    822.Verbouwing vijfde verdieping bejaardenhuis St. Jozef te Zevenbergen.  1970
    
    823.St. Thomas MAVO-schoolgebouw aan de Buurtweg te Halsteren.  1973-1975
    
    824.Uitbreiding van de St. Annaschool aan het Torenveld te Zevenbergen.  1971-1972
    
    825.Restauratieplan voor het monumentale ‘Huize Groenderij’ aan de Molenstraat 27 te

Oirschot ten behoeve van de apotheek van de heer Mertens.  1971-1973
    
    826.Clubhuis voor de hockey en bandyclub Breda.  z.j.
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Archief Architectenbureaus Margry en de Familie Margry (1848 - 2014)

Margry.  1980
   826/1.Grote foto van het clubhuis van Hockey en Bandyclub Breda, te Breda. Foto P.J.    
    827.Ontwerp voor een olieopslagplaats aan het Wilhelminakanaal voor de firma Van

Vollenhoven en Smulders te Tilburg.  1970-1971
    
    828.Paviljoen voor diep-gestoorden op het terrein zuid van de St. Augustinusstichting

aan de Heyenseweg 75 te Gennep.  1972
    
    829.Woningbouwplan tussen de Archimedes- en Edisonlaan te Oosterhout voor de

firma Zeebregts van Leeuwenhoek.  1970
    
    830.Uitbreiding van Hotel de Zwaan aan de Brink te St. Anthonis (Oploo).  1971-1972
    
    831.Verbouwing van het kantoor van notaris H.J.C. Habets aan de Nieuwe

Ginnekenstraat te Breda.  1971
    
    832.Bejaarden- en verpleegstersappartementen ten behoeve van het verzorgingshuis

‘Sancta Maria’ te Zevenbergen.  1972
    
    833.Verbouwing van het huis Catharinastraat 91/91a te Breda in opdracht van H.G.

Asselbergs.  1971
    
    834.Woningplan met winkelcentrum in Krooswijk te Zevenbergen.  z.j.
    
    835.Uitbreiding van het woonhuis van G. Hartman aan de Prins Bernhardstraat 12 te

Zevenbergen.  1971
    
    836.Kantoorgebouw voor Obragas NV te Helmond.  1973
    
    837.Woningenbouwplan voor de firma [Zeebregts] te Oosterhout.  1972
    
    838.Semi-bungalows (27) in de wijk Vliedberg II te Vlijmen.  1973
    
    839.Verbouwing van het woonhuis van M.J.H.P. van den Assum aan de Graaf

Engelbertlaan [24] te Breda.  1972
    
    840.Nieuwbouw van een ABN-kantoor te Made.  1972
    
    841.Uitbreiding van de R.K. Jongensschool aan de St. Janstraat te Zevenbergen.  1972
    
    842.Bouwplan voor 38 bejaardenwoningen (type A + B) onderdeel van het Sociaal

Centrum aan de Hoogstraat 6 te Waalre.  1972-1973
    
    843.Rietdak-verbouwing voor de St. Augustinusstichting te Gennep.  1972-1973
    
    844.Bungalow voor de heer J. van der Ven aan de Brahmslaan te Breda.  1973
    
    845.Woonhuis en kantoor voor A. Peijnenborg aan de Tilburgseweg te Goirle.

  1972-1973
    
    846.Gemeentehuis voor de gemeente Made en Drimmelen te Made.  1974-1977
    
    847.Werkplaats III van de St. Augustinusstichting te Gennep.  1969-1973
    
    848 I & II.Patiobungalows en woningen in de wijk Krooswijk te Zevenbergen.  1975-1977
    
    849.Overdekt zwembad voor arts F. Wong Lun Hing te Diemen  1973
    
    850.Uitbreiding van de artsenpraktijk van W.N.Th. Gielen te Hulst.  1973
    
    851.Schoolgebouwen voor kleuter- en lager onderwijs aan de Kerkhofweg te

Zevenbergen.  1974
    
    852.Prijsvraagontwerp voor wonen aan water aan het Gooimeer te Naarden.  1973
    
    853.Uitbreiding van het clubhuis van de Bredasche Hockey en Bandyclub aan de

Burgemeester De Manlaan te Breda.  1974
    
    854.Twee villa’s te St. Aygulf aan de Franse Rivièra.  z.j.
    
    855.Kantoor voor het complex Shell-Moerdijk aan de Appelaarseweg 22 te Fijnaart.  z.j.
    
    856.Herbouw van het restaurant Kota Radja aan de Grote Markt te Breda.  1975
    
    856 II.Herbouw van het restaurant Kota Radja aan de Grote Markt te Breda.  1975
    
    857.Mercatorcollege, school voor detailhandel te Rotterdam.  1984
    
    858.MAVO-uitbreiding Made.  1982
    
    859.Ontwerp voor een tenniscentrum aan de Pastoor van Breugelstraat te

Bosschenhoofd.  1976
    
    860.Gewestelijk arbeidsbureau te Valkenswaard.  z.j.
    
    861.Ontwerpstudie voor een recreatieproject te Heimbach in Duitsland.  z.j.
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Archief Architectenbureaus Margry en de Familie Margry (1848 - 2014)

    
    862.Raadhuis te Fijnaart en Heijningen.  1980
    
    863.Uitbreiding van het raadhuis te Budel.  z.j.
    
    864.Renovatie van het verpleeghuis Sancta Maria te Zevenbergen.  z.j.
    
    865.Prijsvraagontwerp nieuwbouw Tweede Kamer in Den Haag, onder het motto

‘Hofplein’.  z.j.
    
    866.Woningbouwplan Hagenhof-West-Venlo.  z.j.
    
    867.Woningbouwplan Hagenhof-West-Venlo.  z.j.
    
    868.Woningbouwplan Tuinwijk te Bergen op Zoom voor het Bouwfonds Nederlandse

Gemeenten.  z.j.
    
    869.Foto's van het ontwerp voor een multifunctioneel gebouw te Vierlingsbeek.  z.j.
    
    870.Bouwplan voor 245 éénsgezinswoningen in de Haagse Beemden te Breda voor het

ABP.  1981-1982
    
    871.Uitbreiding van de basisschool St. Christoffel te Aalst.  z.j.
    
    872.Raadhuis te Bleiswijk.  1983
    
    873.Hoogakker en Reviusbasisschool in de Haagse Beemden te Breda.  z.j.
    
    874.Nieuwbouw ABN-kantoor aan de Tolbrugstraat te Breda.  1983-1984
    
    875.Verbouwing van het ABN-kantoor aan de Markt te Bladel.  1984-1985
    
    876.Wegrestaurant Hazeldonk te Rijsbergen.  1986
    
    877.Ontwerp voor een kantoor en magazijn ten behoeve van Omnilabo Nederland BV,

groothandel in farmaceutische producten te Breda.  1985
    
    878.Basisschool de Noordster in plan Noordgeest te Bergen op Zoom.  z.j.
    
    879.VSO/LOM-school De Schutse te Bergen op Zoom.  z.j.
    
    880.Ontwerp voor een verzorgingshuis te Zevenbergschenhoek.  z.j.
    
    881.Prijsvraagontwerp voor cadettenhuisvesting voor de Koninlijke Militaire Academie

te Breda.  z.j.
    
    882.Nuttschool in de Burgstraat te Breda.  z.j.
    
    883.Prijsvraag nieuwbouw voor kerkelijke vieringen als ook sociale en culturele

doeleinden.  [1968]
    
    884.Verbouwing districtskantoor van de PNEM te Uden.  1990
    
    885.Verbouwing van een boerderij aan de Bavelselaan 180 te Breda voor de heer T.

Schouten.  z.j.
    
    886.Verbouwing van een schuur tot clubhuis voor de golfclub Princenbosch aan de

Bavelseweg te Gilze.  1991-1992
    
    887.Schetsplan Breda Kloosterplein; geïntegreerd voetgangersgebied, 15 maart.  1995
    
    888."Bestemmingsplanmethodieken voor woongebieden", rapport van bureau Margry.

  [1975]
    
    889.Stukken betreffende de deelname aan het overlegorgaan planologische

vraagstukken en de vergaderingen van de commissie van stedenbouwkundigen
betreffende onder meer de grondbehoefte van de gemeente Breda.  1960-1964

    
    890.Foto’s van stedenbouwkundige plannen voor Noord-Brabantse en Limburgse

gemeenten.  1965
    
    891.Twee doosjes met dia’s van stedenbouwkundige tekeningen.  z.j.
    
    892.Opdracht van NV Philips voor de bouw van woonwijk op eigen grond, ‘Plan

Eckart’.  1961-1962
    
    893.Bestemmingsplannen Venray, Centrum, Veltum, Landweert, ’t Brükske.  1959-1976
    
    894.Uitbreidingsplan Noord, gemeente Asten.  1963-1964
    
    895.Structuurplan en wegenschema van de gemeente Stiphout.  1964
    
    896.Structuur- en uitbreidingsplannen gemeente Rupchen.  1963-1965
    
    897.Structuurplan De Hey en structuurschets Gennep-Ottersum.  1963-1975
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    898.Uitbreidingsplannen voor de gemeente Made en Drimmelen.  1964-1966
    
    899.Uitbreidingsplannen (Centrum, Oost en Venne-West, Sempke) voor de gemeente

Drunen.  1962-1988
    
    899/1.Maquette van het stedebouwkundig ontwerp ’t Sempke in Drunen (Nbr.)  1962-1988
    
    900.Gemeente Willemstad.  1965
    
    901.Stukken betreffende het centrumplan voor de binnenstad van Breda.  1968-1969
    
    902.Lidmaatschap J.J. Margry Stedenbouwkundige Advies Raad (STAR) Breda.

  1969-1972
    
    903.Uitbreidingsplan voor de gemeente Vlijmen, Centrumaccommodatie, Vierhoeven,

Nieuw Hart.  1972-1988
    
    904.‘Gooimeer: Wonen aan het water’, ten behoeve van de gemeente Naarden.  1973
    
    905.Uitbreidingsplan voor de gemeente Baarle-Nassau ‘Hoogbraak’, mei.  1974
    
    906.Stukken betreffende de ruimtelijke ordening van het familiepark Efteling, mede in

relatie tot de gemeente Loon op Zand.  1975-1978, 1984-1985
    
    907.Zevenbergen Meerenhof.  1979
    
    908.Centrumbebouwing Noordgeest, gemeente Bergen op Zoom, december.  1979
    
    909.Proefverkaveling woongebied Midbuul, gemeenten Budel, april.  1984
    
    910.Studie van CSM-terrein Steenbergen, november.  1984
    
    911.Brochure woningen plangebied Hogerhof West te Venlo.  z.j.
    
    912.Bebouwingsstudie terrein St. Louis, Oudenbosch.  z.j.
    
    913.Breda, stad als knooppunt, stad met pleinen: ideeën i.v.m. reconstructie zuidelijk

rondweg, november.  1988
    
   914.Aankondiging van de naams- en structuurwijziging van het bureau voor

architectuur en stedebouw Margry BV. Met akte van verkoop van aandelen.
  1987-1990

    
   915.D. Lambert e.a., balans tussen architektuur en stedebouw. Ontwikkelingen in Noord-

Brabant en Nederland tussen 1950 en 1990. Uitgave ter gelegenheid van het
afscheid van ir. J.J. Margry als directeur van het bureau Margry en Van Hoytema bv,
architekten - stedebouwkundigen - adviseurs - te Breda ('s-Hertogenbosch: Polis,
1990, 76 p.).  1990

    
   915/1.Foto-tryptiek betreffende de architectuurthema’s binnen het bureau Margry, als

cadeau aangeboden bij het afscheid van directeur J.J. Margry: ‘De Beslissing’
(gemeentehuis Made), ‘de Overwinning’ (sporthal), De Verschijning’ (kerk), foto
Reinout van den Bergh, Breda.  z.j.

    
   916.Krantenartikelen bij het afscheid en de koninklijke onderscheiding van J.J. Margry,

in #De Stem#, 20 en 21 april.  1990
    
   917.Uitnodiging voor afscheidsreceptie en de open dag van het nieuwe kantoor aan de

Meerten Verhoffstraat. Met receptieboek, 20 april.  1990
    
   918.Presentatiefolder. Met nieuwe kaartjes en formulieren.  1990
    
   919.Personeelsoverzicht voor het jaar 1992.  1990
    
   920.Vooraankondiging van de bureau-fusie tussen Margry & Van Hoytema en bureau

Ruys te Breda met ingang van 1 januari 1993. Met presentatiefolder en andere
stukken betreffende het nieuwe bureau onder de naam ‘Compositie 5’.  1992-1995

    
   921.Jaarboek SAB 2004, met daarin ontwerpen van Jaap Margry (Eindhoven, Waterrijk

Meerhoven; Druten tussen Waalbandijk en Hooistraat; De Ham Aalst, Zaltbommel).
  2004

    
   922.Stukken inzake de voorbereiding van de afscheidsbundel.  1987-1990
    
   923.Brieven betreffende de deelname in en de uittreding van ir. W.C.J. Margry uit

architectenbureau Thunnissen-Van Kranendonk-Becka en zijn verzelfstandiging te
Valkenswaard.  1984, 1988

    
   924.Tekening/gravure op karton door E.J. Margry van de ‘Nieuwe R.K. Parochiekerk &

Pastorie van de H.. Bonifacius te Alphen a/d Rijn’.  z.j.
    
   SB1.Aanwijzing en lijsten van aandeelhouders.  1974, 1982-1983
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Koophandel te Rotterdam, 15 maart 1978, 7 april 1982.  1978, 1982
   SB2.Uittreksels betreffende de inschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van    
   SB3.Artikel over, kaart en afbeelding van het historische slot Bulgerstein.  z.j.
    
   SB4.Akte van oprichting van de N.V. Bouwmaatschappij ‘Slot Bulgerstein’ te

Rotterdam, 21 juli.  1919
    
   SB7.Akte houdende algehele statutenwijziging en omzetting in een besloten

vennootschap, 10 augustus.  1972
    
   SB8.Wijziging van de statuten, zoals gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van

14 april. Met correspondentie omtrent de wijziging, maart.  1982
    
   SB9.Adviezen en andere stukken van financiële instellingen inzake de verkoop van de

vennootschap en van eventuele nieuwe beleggingen, september 1967, augustus
1980 - maart 1983.  1967-1983

    
   SB10.Koopovereenkomst met en tevens akte van overdracht van de aandelen van de

vennootschap aan de AMRO-bank, 14 maart.  1983
    
   SB11.Notulenboek van de algemene vergaderingen van aandeelhouders, 27 april 1922 -

14 maart 1983, met daarbij losse agenda’s en presentielijsten.  1922-1983, 1934,
1959, 1979-1982

    
   SB12.Brief van de directeur aan de inspecteur der belastingen inzake de werkzaamheden

van de directeur, 27 februari.  1959
    
   SB13.Brief van de Bedrijfsvereniging met de mededeling dat de directeur niet valt onder

een aantal genoemde wettelijke bepalingen, 11 december.  1962
    
   SB14.Correspondentie tussen de directie en de (ex-) aandeelhouders, 1971, november

1980 - oktober 1985.  1971, 1980-1985
    
    SB15.Bewijs van aandeel van groot een duizend gulden, 15 november. Met talons.  1919
    
    SB16.Stukken van de afdeling effectenbeheer van de Raad voor het Rechtsherstel inzake

de registratie van aandelen, november 1949 - juli 1950.  1949-1950
    
    SB17.Brieven van de Kamer van Koophandel inzake de notering van effecten aan de

beurs van Amsterdam, mei 1964, mei 1969.  1964, 1969
    
    SB18.Tabellarisch kasboek van 1 januari 1965 tot december 1977, met lijst van uitstaande

hypotheken.  1965-1977
    
    SB19.Kasboek van januari 1976 - januari 1981.  1976-1981
    
 SB20.Losse kasstukken.  1982
    
  SB21.Balansen en rekeningen van winst en verlies.  1942-1943, 1945, 1950. 1967-1983
    
   SB22.Akte van schuldbekentenis met hypotheek ten behoeve van de Dordrechtse

Hypotheekbank, 19 maart.  1934
    
    SB23.Akte van schuldbekentenis met hypotheek ten behoeve van de Rotterdamsche

Hypotheekbank voor Nederland, 1 juli.  1935
    
    SB24.Akte van kredietopening met hypotheekstelling door de architecten W.A.

Oudenaarde en Jos Margry als directeuren van respectievelijk
beleggingsmaatschappij Sigma en Slot Bulgerstein ten behoeve van de NV
Blankenheym & Nolet's distilleerderij, met schuldbekentenissen, oktober 1937 - juni
1938.  1937-1938

    
    SB25.Akte van schuldbekentenis met hypotheek ten behoeve van de Levensverzekering

Maatschappij "Utrecht", 3 juni.  1949
    
    SB26.Akte van borgstelling en hypotheekverklaring ten behoeve van de Nederlandse

Credietbank, juli 1950 - oktober 1954.  1950-1954
    
    SB27.Akte van schuldbekentenis met hypotheek ten behoeve van de Utrechtse

Hypotheekbank, 1 april 1955, met verlengingsvoorstellen.  1955
    
    SB28.Stukken betreffende een geldlening met hypotheekstelling en de aflossing ten

behoeve van de SpaarBank Rotterdam.  1963-1982
    
    SB29.Onderhandse akten van geldleningen e.d. aan de aandeelhouders, augustus.  1960
    
    SB30.Stukken betreffende de vennootschapsbelasting.  1961-1983
    
    SB31.Aanslag onroerend-goedbelasting met specificatiestaten van woningen.  1979
    
    SB32.Stukken betreffende het onderzoek door de rijksaccountantsdienst, september.

  1982
    
    SB33.Uittreksel uit de kadastrale legger van het woningbezit, 6 mei (FK).  1980
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    SB34.Overzicht van woningen, (FK).  [1982]
    
    SB35.Foto's van het woningbezit aan Overschie, Zwaanshals, Schepenstraat en

Noordsingel.  [1980]
    
    SB36.Circulaire voor de bewoners met richtlijnen inzake het onderhoud van de woningen,

juni.  1946
    
    SB37.Specificaties van de onderhoudskosten aan de woningen en andere kosten voor de

vennootschap.  1959-1974
    
    SB38.Stukken betreffende de verbetering van en het onderhoud aan de woningen.

  1951-1979
    
    SB39.Verzekeringspolissen en taxatierapporten, met correspondentie.  1937-1982
    
    SB40.Correspondentie met bewoners, februari - maart 1958, oktober 1967.  1958, 1967
    
    SB41.Stukken betreffende de huren van woningen.  1963, 1971-1981
    
    SB42.Overzicht van huurders en huren per 1 januari.  1966
    
    SB43.Stukken betreffende de huurachterstanden bij de verkoop van de woningen in 1982,

november 1982 - maart 1985.  1982-1985
    
    SB44.Akte van décharge tussen Jos Margry en Hendrik Kuypers inzake het gezamenlijk

eigendom van enige onroerende goederen in Rotterdam, 20 april.  1922
    
    SB45.Taxatierapporten van woningen, april 1956 - november 1980.  1956-1980
    
    SB46.Stukken betreffende de verkoop van de woningen Zwaanshals 69, 71, 79 en 81 aan

het Grondbedrijf Rotterdam, oktober 1981 - januari 1982.  1981-1982
    
    SB47.Stukken betreffende de verkoop van de woningen aan de Millinxstraat, Pieter van

Aschstraat, Schepenstraat, Lumeystraat en Vliesridderstraat.  1981
    
 rubriek_1.Architectenbureau's  

Bevat 17 stukken
    
  rubriek_1.1.Algemeen  

Bevat 4 stukken
    
  rubriek_1.2.Architect E.J. Margry (1865-1880)  

Bevat 62 stukken
    
  rubriek_1.3.Architecten Gebr. Margry en Snickers VOF (1880-1908)  

Bevat 2 stukken
    
   rubriek_1.3.

1.
Algemeen  
Bevat 8 stukken

    
   rubriek_1.3.

2.
Bouwwerken  
Bevat 43 stukken

    
  rubriek_1.4.Architect A.A.J. Margry (1909-1911)  

Bevat 2 stukken
    
   rubriek_1.4.

1.
Algemeen  
Bevat 3 stukken

    
   rubriek_1.4.

2.
Bouwwerken  
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  rubriek_1.5.Architect Jos Margry (1911-1941)  

Bevat 2 stukken
    
   rubriek_1.5.

1.
Algemeen  
Bevat 11 stukken

    
   rubriek_1.5.

2.
Bouwwerken  
Bevat 126 stukken

    
  rubriek_1.6.Architecten Bureau Margry VOF (1941-1953)  

Bevat 2 stukken
    
   rubriek_1.6.

1.
Algemeen  
Bevat 4 stukken

    
   rubriek_1.6.

2.
Bouwwerken  
Bevat 40 stukken

    
  rubriek_1.7.J.P.J. Margry i.s.m. burau Margry (1943-1946)  

Bevat 6 stukken
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  rubriek_1.8.Architecten bureau Margry en Jacobs VOF/NV/BV (1953-1973)  

Bevat 2 stukken
    
   rubriek_1.8.

1.
Algemeen  
Bevat 10 stukken

    
   rubriek_1.8.
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Bouwwerken  
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Bevat 2 stukken
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.
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Bevat 2 stukken

    
   rubriek_1.12

.1.
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.2.
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.
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.
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.
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