
Witte nog ....

1verhalen van vroeger uit Leende

Aan de hand van de foto’s vertellen we over het onstaan en Aan de hand van de foto’s vertellen we over het onstaan en 

het feest van de orde van de Achelse Kluishet feest van de orde van de Achelse Kluis.

De gebruikte foto’s zijn foto’s gemaakt door Mary  
Verhagen-van Draanen. De tekst is geschreven op basis van het-
geen verteld is in De Schammert op zondag 22 januari 2023  
 
.Foto’s van Mary verhagen van Draanen Deel 4

Het gilde Sint Jan Baptista van Leen-
derstrijp verzamelt bij de ingang van 
de Achelse Kluis. Pastoor van Loon en 
Pater Sylvester zijn er ook. Kennelijk 
is het bijna tijd, want er kijkt iemand 
op zijn horloge. Let op de slagboom! 
Tamboer Jac Bax kijkt naar de fotograaf. 
Op de foto voorts herkenbaar: Harrie 
Kluskens. De aanhanger zou van Wim 
van der Palen zijn. 
Slagboom: vanuit de zaal kwam de 
opmerking dat deze met de landsgrens 
te maken zou hebben.

Op de linker 
foto pastoor 
van Loon 
tussen de 
paters  van de 
Achelse Kluis.

De gemeenschap van Leende biedt een cadeau 
aan aan de gemeenschap van de Achelse Kluis.  

Broeders dragen een bruin gewaad. Paters dragen het witte gewaad. Paters hebben de 
sacramentele wijding gehad en mogen daardoor voorgaan in een eucharistieviering. 
De communiteit van de Achelse Kluis bestond in 1971 uit 59 personen.
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2 verhalen van vroeger uit Leende

Op 2 oktober werd het 125-jarig bestaan van de Achelse Kluis 
gevierd. Eigenlijk werd er gevierd dat de Trappisten (vanuit 
Westmalle naar Achel gekomen) 125 jaar in de abdij waren, die 
zij naar St.-Benedictus hebben genoemd (1846 - 1971). Echter 
van 1685 tot 1798 was er ook een abdij die bewoond werd door 
de Eremieten die de abdij toewijdden aan de Hermitage van Sint 
Jozef.
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3verhalen van vroeger uit Leende

Broeder Paulus met de kovel aan. Kovel  is een misgewaad dat over de kleding wordt gedragen 
bij de gebedsdiensten.

De gebroeders Lau en Toon Feijen 
uit Leende. Toon’s kloosternaam is 
broeder Paulus.

Een H. Mis met drie Heren: 
Pater Sylvester, Pastoor Van 
Loon en Abt Dominicus 
Van Gassel.
In de kerk van de Achelse 
Kluis. De gilden van 
Leende en Strijp flankeren 
het altaar.

Tussen de broeders en paters ook Burgemeester Waelput, vertegenwoordigers van het 
gemeentebestuur en het kerkbestuur. De abt – herkenbaar aan het borstkruis (net als bij een 
bisschop) – spreekt iedereen toe. Op de achtergrond de Leendse fanfare en Wout Schoone 
in de functie van gilde-kapitein . 
Burgemeester Waelput spreekt. (foto rechts) Let op de gemeentevlag! 
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4 verhalen van vroeger uit Leende

In de Memoriale van Pastoor Van Loon over het jaar 1971:

Op 2 oktober bestond de communiteit van de Trappisten in de Achelse 

Kluis 125 jaren. En aangezien deze abdij gedeeltelijk op Leendse grond 

ligt, past het dat we daar acte de présence geven. Daarom zijn we op 2 

oktober met zeer velen naar de Kluis getogen. Ik heb daar in een dienst 

van dankbaarheid voor mogen gaan. Na een vendelhulde van de Gilden 

aan de hele kloostergemeenschap is er een tekening van de hand van 

de Leendse tekenaar T. van Alphen aangeboden met een afbeelding 

van onze kerk. Deze blijvende herinnering is door de Abt in ontvangst 

genomen. Het was een bescheiden maar waardig gebeuren. 

De aangeboden tekening is te zien op foto’s op pagina 1 

De Konink-
lijke Fanfare 
Philharmonie 
speelt voor 
de feestende 
gemeenschap.

De gilden brengen een vendelhulde aan 
de kloostergemeenschap. 
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In het jaarverslag over 1971 van het gilde van Leenderstrijp wordt over 

dit optreden als volgt geschreven:

Zaterdag 2 oktober 1971 – Hulde aan de 

Achelse Kluis

De gemeenschap van Leende heeft de 

Achelse Kluis een prachtig eerbetoon 

gegeven door met beide gildes, de 

Koninklijke fanfare en dames- en herenkoor 

’s morgens een plechtige H. Mis bij te 

wonen, welke opgedragen werd door onze 

Pastoor. Dit gebeuren had verband met 

het 125-jarig bestaan van dezelfde orde 

aldaar en het feit dat de gemeenschap van 

Leende en de monniken van de Kluis nauw 

met elkaar samenwerken. Mede door deze 

aanhankelijkheid en de verdiensten door 

hun hulp aan onze Parochie vonden we dit 

een grote eer om aanwezig te zijn. Na de H. Mis werden de monniken 

gehuldigd door een gezamenlijke vendelhulde en muziek van de fanfare. 

Nadat door onze gemeente enkele cadeaus werden aangeboden door 

de Pastoor en de Burgemeester met een korte toespraak, dankte de Abt 

iedereen voor hetgeen dat ze gebracht hadden om hun dankbaarheid te 

tonen. Daarna werden we getrakteerd op koffie en sigaren, waarna we 

voldaan weer huiswaarts keerden.
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Het kerkbestuur bestond in 1971 uit: Pastoor 
Van Loon, Gèrard Rutten, Wim Baudoin, Frans 
Rooymans, Mary Verhagen, Piet Boot en Jan 
Hulsen.

Let op de pater die het tafereel 
van bovenaf bekijkt!

Nog evn gzellig napraten. 
Op de achtergrond oud-burgemeester Van de Lokkant


