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Stadswandeling langs Geldropse monumenten. Ca. 1 uur 
Wandelingen staan gepland om 13:00 uur en 14:00 uur. Vertrek foyer Centrum Hofdael. Deze 
verkorte wandelingen langs Geldropse monumenten (in het centrum) van Geldrop duren ca. 1 
uur. Per wandeling kunnen 10 mensen mee. Gaarne vooraf aanmelden bij: 
André Josiassen | telefonisch: 040 285 63 70 | mail: ajosiassen@onsbrabantnet.nl 
 

Hoe Geldrop Geldrop werd 
Geschiedenis staat tegenwoordig erg in de belangstelling. Mogelijk omdat de moderne tijd zich 
zo snel ontwikkelt dat we behoefte hebben aan de band met ons verleden? En kunnen we ons 
nog herinneren hoe Geldrop er 30 jaar geleden uitzag? 
 
Veel mensen wonen in nieuwe wijken. Die zijn nauwelijks nog dorpsgebonden en je vindt ze ook 
in andere plaatsen. Maar los daarvan, veel mensen zijn nieuwsgierig naar de relatie van hun 
woonomgeving met het verleden. Ook in Geldrop. Geldrop heeft specifieke kenmerken die het 
ontleent aan zijn historie; de industrie, de religie en het alledaagse leven. Natuurlijk zijn daarvoor 
op de eerste plaats gebouwen maar soms zijn het bomen, een tuinmuur of een hekwerk die met 
hun verhaal de band met het verleden in stand houden. Dit zijn monumenten die een 
herkenbaar kader bieden voor de inwoners.  
 
Er is ook een wandelroute (standaard, ca. 1,5 uur) uitgezet waarin de officiële monumenten als 
markeerpunten zijn opgenomen. De wandelroute is bovendien de aanleiding om de historische 
situatie naar boven te halen. Daarmee wordt het verband duidelijk tussen het monument en de 
situatie in Geldrop. Zo zal ieder na afloop méér weten en zich méér thuis voelen in Geldrop!  
Meer info over ‘Rondje Geldrop’: klik hier. 

 
Fotowedstrijd ‘Monumentaal’ 
Je hebt er tijdens de wandeling alle gelegenheid voor en je 
vindt het een uitdaging om de monumentale kenmerken van 
Geldrop-Mierlo op foto vast te leggen. Ontdek niet alleen het 
verleden, maar bedenk ook dat je ook kunt meedoen met de 
Fotowedstrijd 'Monumentaal’, georganiseerd door De Wiele 
creatief. Meer info over de fotowedstrijd, klik hier.  
Maak je graag foto’s en de deelname aan de fotowedstrijd 
spreekt je aan, doe dan mee en maak onderweg al foto’s. 

mailto:ajosiassen@onsbrabantnet.nl
https://www.visitgeldropmierlo.nl/nl/waar-te-gaan/wandelen-in-geldrop-mierlo/stadswandeling-rondje-geldrop
https://www.dewielecreatief.nl/fotowedstrijd-de-wiele-monumentaal/
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Wetenswaardig 
Er zijn door André Josiassen verschillende boeken geschreven over o.a. de Geldropse 
geschiedenis. Vraag er eens naar bij Kantoorboekhandel Van Grinsven, Korte Kerkstraat 11, 
Geldrop. 
 

‘100 jaar Spoorlijn Eindhoven – Weert’ (2013). 
De moeizame totstandkoming van die spoorlijn, de 
bouw van stations en bruggen en de aanleg en 
inrichting van de Stationsstraat en Parallelweg te 
Geldrop. 
 
 
 
 
 
 

 
 
‘Kasteel Geldrop en zijn bewoners / eigenaren 
van 1350 – 1972’  (2016). 
Uitgave ter gelegenheid van het 400 jaar bestaan 
van het middenstuk t.w. het trapgevelgebouw. 
Met veel genealogische gegevens van bewoners, 
met name de familie Van Tuyll van Serooskerken, 
en de   relatie tussen de kastelen in Heeze en Geldrop. 
 

 
‘Lager onderwijs in Geldrop door de eeuwen heen’ 
– ‘Van Kerkstraat naar Stationsstraat’ (2020).  
Na de kloosterschool in de middeleeuwen kwam 
de dorpsschool, zo ook in Geldrop achter de 
Brigidakerk. In 1801 nam de staat het onderwijs 
op zich. Door heel Nederland werden ‘Openbare 
scholen’ opgericht, in Geldrop achter de kerk en 
later in de Stationsstraat en in andere wijken. 
Medio 19e eeuw kwamen daar de ‘Bijzondere 
Scholen’ bij waarop godsdienstonderwijs gegeven 
mocht worden. De 
Zusters van Liefde van 
het Anna Ziekenhuis 
waren in 1855 in 

Geldrop de eerste, in 1831 gevolgd door de Broeders van Dongen in 
de Stationsstraat. Ook deze katholieke scholen vonden hun weg in 
de andere wijken. 
 
 
Medewerking verleend aan het boek ‘Boeren en Fabrikeurs’, (2018).  
Een historische tocht door Geldrop & Zesgehuchten.  
Een uitgave van de Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Heeze-
Leende-Zesgehuchten’. ISBN: 987-90-800962-5-7 
 


