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Terug in de tijd

met de Broeders 
van Dongen

Keuze uit een wandeling van 
4 en 7 kilometer

Graag nodigen wij u uit voor een bijzondere 
reis. Ontmoet het verleden in het heden en 
maak kennis met de Broeders van Dongen. 
Meer dan een eeuw lang, bouwden deze 
kloosterlingen hier in Dongen aan een betere 
samenleving met goed onderwijs en met 
zorg voor de zwakken en zieken.

De Broeders behoren tot de katholieke 
congregatie van de Broeders van Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes. Deze is in 1830 gesticht 
door priester Glorieux. In 1892 komen de 
Broeders vanuit het Belgische Ronse naar 
Dongen. Ze bruisen van de activiteit en 
bouwen tal van vestigingen. Niet alleen in 
Dongen, maar ook in heel Nederland en zelfs 
in verre werelddelen.

Door de inspanningen van de Broeders, 
groeit Dongen uit tot een onderwijscentrum 
met bovenregionale aantrekkingskracht. 
Wie onderwijzer wil worden, kan hier het vak 
leren. Ook staan de Broeders aan de wieg

van een zorgzame samenleving en een rijk 
sportief en cultureel verenigingsleven in 
Dongen. In 2009 trekken de Broeders zich 
terug uit Dongen. Na een verbintenis van 
117 jaar verhuizen de laatste Broeders naar 
Broederhuis Depoorter in Eindhoven. 

Uit grote dankbaarheid en enorme 
waardering voor het werk van de Broeders,

heeft het bestuur van de gemeente Dongen 
besloten tot de aanleg van dit Broederpad. 
Het is een historische wandelroute geworden 
die u langs alle plaatsen leidt, waar de 
Broeders in Dongen actief zijn geweest. 
Wijkraad West 1 en Heemkundekring De 
Heerlyckheit Dongen werkten gepassioneerd 
mee aan de realisatie van deze tastbare 
herinnering. De Broeders stelden hun (foto)
archief beschikbaar.  

U kunt kiezen uit een korte wandeling van 
4 kilometer of een langere variant dwars 
door Dongen van 7 kilometer. Onderweg treft 
u speciale Broeder-borden met daarop het 
verhaal van de Broeders in tekst en beeld. Op 
de borden staan QR-codes. Daarmee kunt u 
via een smartphone meer informatie over de 
Broeders verkrijgen.

Gaat u mee terug in de tijd?    

Wandel mee terug in de tijd - met de Broeders van Dongen!

1830
Stichting congregatie 
Broeders van Goede 
Werken te Ronse (B) 
door Glorieux.

1802
Stefanus Modestus 
Glorieux
Geboren te
St. Denijs (B). 

1844
Eerste Broeders 
werkzaam  in 
Nederland te Delft.  

1872
Glorieux sterft te 
Smetlede  (B).

1888
Naamsverandering 
van de Congregatie
in Broeders van
Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes. 

1892
Eerste Broeders 
vestigen zich in 
Dongen.
Zorg: aanvang opvang 
van  hulpbehoevende 
mannen en jongens 
op huize Overdonk. 

1896
Onderwijs: Oprichting 
eerste Nederlandse 
juvenaat in Dongen. 
Hier worden jongens 
die Broeder willen 
worden opgeleid. 
Aanvang eigen 
opleiding tot Broeder-
onderwijzers. 

1910
Bestuurlijke
verdeling van de 
congregatie in twee 
provincies: België en 
Nederland. Dongen 
wordt de 
Nederlandse 
hoofdvestiging. 

1926
Missie: Stichting van 
een Indonesische 
vestiging door 
Broeders uit Dongen. 
Later werken ook 
Dongense Broeders 
in Oostenrijk, Spanje, 
Curaçao en Brazilië.

1981
Zorg: Overdonk 
wordt afgestoten.

1994
Onderwijs: Laatste 
Broeder in het 
Dongense onderwijs 
gaat met pensioen.

1894
Zorg: Overdonk 
verhuist naar 
naastgelegen 
voormalig 
Redemptoristen-
klooster. 

1909
Onderwijs: Aanvang 
lager onderwijs 
door de Broeders 
in Dongen. 
Oprichting Gerardus  
Majellaschool, de 
eerste van een reeks 
scholen die binnen
en buiten Dongen
door de Dongense 
Broeders worden 
bediend. 

1920
Onderwijs: 
Onderwijzersopleiding 
wordt kweekschool 
met de eerste 
studenten van buiten 
het klooster.

1929
Zorg: Oprichting        
psychiatrisch centrum 
van de Broeders te 
Heiloo waar op het 
hoogtepunt 800 
patiënten  zijn 
opgenomen.

1984
Onderwijs: Beëindiging 
onderwijzersopleiding 
door de Broeders in 
Dongen.

2009
De congregatie 
verhuist naar 
Eindhoven. Eén 
Broeder blijft in 
Dongen wonen en is 
actief voor kerk en 
samenleving.
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Het Broederpad
  Startpunt Broederpad, Europaplein

1 Stefanus Modestus Glorieux
2 Het eerste Overdonk
3 De houten bouw en het rectoraat
4 Sanatorium Overdonk
5 Kapel en Mariagrot
6 Villa Maria
7 Gerardus Majellaschool
8 Gerardus Majella
9 Theodoor, Modestus en Reparatus
10 Kloosterboerderij
11 Noviciaat St. Jozef
12 Aloysiusschool
13 Laurentiusschool
14 Huize Glorieux
15 Laurentiuspatronaat
16 Josephpatronaat
17 Achterberg
18 Aloysiusschool
19 Broederhuis Glorieux
20 Park en kerkhof
21 Titus Brandsma Mavo
22 Pauluskerk

Broederpad

Korte route (4 km)

Lange route (7 km)

Privé terrein

Privé terrein

Startpunt

Koffiepunt

Museum

Startpunt
Broederpad

BROEDERPAD
Deze historische wandeling is mogelijk gemaakt door Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen. In samenwerking met: Wijkraad West 1, archief Broeders van Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes, team Realisatie en Beheer en team Communicatie gemeente Dongen.
April 2015

Broederbeeld
Bij het beginpunt 
van het 
Broederpad (het 
Europaplein) 
staan een 
informatiebord 
en een 
Broederbeeld. 
Het beeld staat 
symbool voor 
´De Broeder 

van Dongen´. Ranko Hamelinck 
(Heemkundekring) maakte vanuit 
historisch perspectief een schets 
van de Broeder. Kunstenaar Gerrit 
Dammer van atelier Heavy Decor 
uit Raamsdonksveer heeft het beeld 
op robuuste wijze in cortenstaal 
vormgegeven.

Gidswandelingen 
Het Broederpad onder leiding 
van een gids wandelen? Dat kan! 
Heemkundekring de Heerlyckheit 
Dongen verzorgt maandelijks 
gidswandelingen. Een enthousiast 
verhaal en een kijkje op plaatsen 
waar je normaal niet snel komt, 
geven een extra dimensie aan deze 
wandeltocht. Deelname kost 2 euro 
per persoon. Kijk voor data op 
www.heemkundedongen.nl


