A063
Collectie Van der Heijden
De collectie is op 16 december 2011 geschonken door dhr. Dick van der Heijden,
architect te Berlicum. Het betreft bouwtekeningen afkomsting van het
architectenbureau H. Tibosch en W. van der Heijden te Berlicum. W. van der Heijden
is de vader van Dick van der Heijden. Het betreft vijf bouwtekeningen van huizen,
c.q. verbouwingen, die niet zijn uitgevoerd (voor zover dat nog te achterhalen was).
1. Plan voor een herenhuis behoordende bij de aanvraag voor bouwvergunning
van mevr. Hubertus te Oss (Burgemeester van den Elzenlaan 4) – niet
gebouwd.
2. Plan voor verbouwing Carmelitenklooster te Oss; mei 1936.
3. Hendriks Oss
a. Plan voor verbouwing (woonhuis/cafe); 7-3-1927
b. Plan voor het bouwen van een werkplaats voor Gebr. Hendriks te Oss
“Heuvel”, sectie A 1054; 9 juni 1927 (2 bladen)
c. Plan voor het bouwen van een garage met magazijn voor Gebr.
Hendriks te Oss, sectie A 1054; juni 1928
d. Plan voor het bouwen van een woonhuis voor Hendriks te Oss, sectie
A 1054 (blauwdruk); 23-7-1928
4. Cox Oss
a. Schetsplan dubbel herenhuis (ingekleurd); mei 1930.
b. Plan voor een dubbel herenhuis voor de Weled. Heer Jac. Cox te Oss;
januari 1931
c. Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een dubbel herenhuis
voor de WelEd. Heer Jac. Cox te Oss op sectie C 5098, gelegen langs
de Asterstraat te Oss.
Losse bijlage: “De besteding zal geschieden op maandag 22 juni 1931
des namiddags om 6 uur ten huize van besteder. De architect . H.
Tibosch te Berlicum”
5. Zevenbergshuis Berghem
a. Plan voor verbouwing boerderij bewoond door M. Wijnen,
Zevenbergenshuis 47 te Berchem; eigenaar Jhr. V.d. Bogaerde te
Heeswijk; 21-5-1952
b. Boerderij kasteel Heeswijk Zevenbergens Huis 47 Berchem,
bestektekening; 2-5-1961
c. Nieuwe kap en verbetering koestal, Zevenbergens Huis 47 te Berchem
voor baron v.d. Boogaertje kasteel Heeswijk. Bewindvoerder Mr. V.
Zinnicq-Bergman, Peperstraat 8, ’s Hertogenbosch; 30-5-1961

