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INVENTARIS ARCHIEF STAN LEURS (1893-1973) 

 

 

1.  PERSONALIA e.a.    

 
1.1. Opleiding  

.  middelbare studies : foto 

.  opleiding universiteit Leuven : foto’s 

.  portretten e.a. 

 

1.2. Nevenactiviteiten 
.  herdenkingsalbum VTB 1922-1932 

.  tijdschriftartikels (kopies) 

 

 

 

2.  PROJECTEN 

 

Brugge (Assebroek) 

Baron Ruzettelaan 

- 

.  kerktoren voor abdijkerk Steenbrugge : foto’s (1927-1928) 

 

 

Dessel 

Hannekestraat 

E.Z. Annonciaden 

i.s.m. J. Ritzen 

.  veranderingswerken meisjesschool : foto’s (1925-1927) 

 

 

Dessel 

Hannekestraat 

E. Z. Annonciaden 

.  bouw klooster en kapel : plannen, foto’s (1925-1926) 

 

 

Dessel (Witgoor) 

Kerkstraat 

- 

.  bouw kerk H. Familie : foto’s (1933-1935) 

 

 

Dessel (Witgoor) 

Kloosterstraat 

E.Z. Annonciaden 

.  bouw klooster en meisjesschool : foto’s (1931-1932) 

 

 

Dessel (Witgoor) 

Meistraat 
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gemeentebestuur 

. bouw jongensschool : foto’s (1931-1935)  

 

 

Laakdal (Vorst) 

 

- 

.  restauratie Sint-Gertrudiskerk : fotoreportage (1937) 

 

 

Landen (Walsbets) 

Walsbetsestraat 

- 

.  veranderingswerken kerk : foto van het ontwerp (1929) (niet uitgevoerd) 

 

 

Malle (Westmalle) 

- 

‘Moderne Hotel en Villabouw’ nv in wording 

i.s.m. J. Ritzen 

.  bouw hotel ‘Bosch en Heide’ : ontwerpschets, brochure (1925) (niet uitgevoerd) 

 

 

Malle (Westmalle) 

- 

G. Peeters 

i.s.m. J. Ritzen 

.  bouw woning : plannen (z.d.)  (uitgevoerd ?) 

 

 

Mechelen 

- 

Verschueren 

.  bouw woning : foto’s (1924) 

 

 

Meerhout 

Gasthuisstraat 

E. Z. van het H. Graf 

.  veranderingswerken klooster Bethlehem : foto (1928) 

.  restauratie kapel van het klooster Bethlehem : foto’s (1930) 

 

 

Meerhout 

Markt 1 

gemeentebestuur 

.  restauratie Drossaardshuis-Koning Davidhuis, met inbouwing trapkast achteraan: foto’s 

voor en na de werken (1934-1935) 
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Mortsel 

Liersesteenweg 

Vandemoortele 

.  bouw woning : plan, foto’s (1934) 

 

 

Oudenaarde 

- 

- 

.  bouw woning : foto (1929) 

 

 

Seraing 

Rue la Vieille Espérance 

- 

.  bouw Sint-Antoniuskerk : foto’s 

 

 

Turnhout 

Prinsenstraat 

Turnhoutse Maatschappij voor Goedkope Woningen 

i.s.m. Jos Ritzen arch. 

.  bouw 29 sociale woningen : foto’s (1923-1924) 

 

 

Wuustwezel (Gooreind) 

Rerum Novarumlaan 

huisvestingsmaatschappij ‘Helpt elkander’ 

i.s.m. Jos Ritzen 

.  bouw tuinwijk : foto’s (1924) 

 

 

 

3.  VARIA 

 

.  foto’s projecten architect J. Schillemans : eigen woning Sint-Antonius-Zoersel; wereldstad 

.  foto’s projecten J.B. Lauwers : woning hoek Willem Geetsstraat-Vaarstraat in Mechelen, 

woning Arendonk (1937), cinema Hoogstraten (Nele, 1935) 

.  foto’s eigen woning Henry Van De Velde in Tervuren 

.  foto’s markt Lier en Liers Belfort 

.  foto’s van woningen in Berlaar, Beersel (Mertens,1933), Bonheiden (Michiels, 1937), 

mogelijk toe te wijzen aan Lauwers 

 


