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Historie kloosterboerderij (1896-1961) 
Zusters van Liefde Kerkstraat 8 Budel 

   
         Rechts de kloosterboerderij vanuit de Dr. Ant. Mathijsenstraat (ca 1910) 
 
In 1854 komen de eerste Zusters van Liefde van Tilburg naar Budel. Zij nemen 
hun intrek in een voor hen gebouwd klooster met  school en kapel. Deze 
zusters zijn afhankelijk van de liefdadigheid van de Budelse bevolking. De 
ouders van de schoolgaande kinderen dragen weliswaar wat bij in de vorm van 
een bescheiden schoolgeld . Zieken en gebrekkigen die in het klooster worden 
verpleegd en verzorgd zijn vaak niet bij machte om daarvoor te betalen. In 
zulke gevallen wordt er een beroep gedaan op het armbestuur. Er worden dus 
weliswaar inkomsten genoten, maar deze zijn allerminst toereikend voor hun 
levensonderhoud. Een mogelijkheid die voorziet in de tekorten zijn de verkoop 
van producten van het eigen bescheiden boerenbedrijfje. Reeds de eerste drie 
zusters beschikken over een tweetal geiten, die in feite het begin van een 
boerenbedrijfje inluiden. Enkele opgenomen bejaarden brengen hun dieren 
mee. Een weduwe brengt zelfs een koe en acht kippen mee. In 1863 is er 
sprake van een onbelaste stalling. In maart 1896 wordt deze gesloopt en 
verrijst er een nieuwe boerderij achter in de hof. Nu moet er echter wel een 
paard aangeschaft worden. Juist op dat tijdstip wil een inwoner zich inkopen in 
het klooster om zijn laatste levensdagen daar te slijten. Zo verkrijgen de zusters 
het geld om een en ander te realiseren. In de jaren tot 1929 moet het bedrijf 
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handmatig worden gerund, want dan pas zijn de eerste tekenen van 
mechanisatie zichtbaar. Er komt een dorsmachine, een maalinrichting en een 
nieuwe karn. In 1933 doet zuster Petronella haar intrede als overste. Haar valt 
op dat er veel te verbeteren valt. Er komt een nieuw dak op de boerderij, een 
keukentje voor het personeel en een melksalon voor boter en kaasbereiding. 
Kort na de oorlog wordt de nodige aandacht geschonken aan het pluimvee, dat 
van een nieuwe ren en nachthok wordt voorzien.  
Nog gedurende een reeks van jaren voorziet de hoeve voor een groot deel in 
de eerste levensbehoeften van de bewoners van het gesticht. Maar de 
tijdsomstandigheden veranderen en in november 1961 wordt de boerderij 
opgeheven. De gemeente wil stukje bij beetje de grond gebruiken voor het 
algemeen belang. Woningbouw en parkeergelegenheid winnen het van het 
agrarisch bedrijf. 
 

Links de kloosterboerderij rechts R.K kerk OLV Visitatie (ca 1960) 
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Links de kloosterboerderij en rechts het gebouw van de voormalige Boerenbond 
(ca1960) 
De gronden die bewerkt werden lagen aan de huidige Willem II straat. 

 
          Voormalige zustershof  
Bron: 
- De zusters van Liefde in Budel 1854-1988 130 jaar goede werken door H.K.F 
Boks (in te zien in onze bibliotheek) 
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