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 Bezoek  aan de Achelse Kluis & Buffet Kompenhof 

De historiek van de Sint-Benedictusabdij van Achel ( officieel : de  

abdij Onze-Lieve-Vrouw-van-La-Trappe-van-de -Heilige-Benedictus) 

kan als volgt worden samengevat:                                                          

● 1656 : Grenskerk (“Weerderhuis”) voor de Nederlandse katholie-

ken gezien het verbod van katholieke erediensten in Nederland.          

● 1686 :  Petrus van Eijnatten (Eindhoven) stichtte op die plek een 

gemeenschap voor kluizenaars. Door de Franse Revolutie werden 

de broeders verdreven uit hun klooster.                                                                             

● 1846 :  Trappistenmonniken van de abdij Westmalle  stichten er 

opnieuw een priorij in de geest van de Cisterciënzerorde die in 1871 

tot abdij werd verheven  met bovengestelde  naam. Woeste gron-

den werden ontgonnen, landbouw en veeteelt kwamen er tot grote 

bloei. Diversificatie van de inkomsten werd beoogd met ambachten   

zoals onder meer kaasmakerij, meubelmakerij, drukker etc.              

● 1989 : Verkoop van de landbouwgronden. Herorientatie van de 

abdij economie naar het brouwen van bier en de dienstensector.     

●  2011 :  Algemeen kapittel van de trappistenorde verlaagt statuut van zelfstandige abdij tot opnieuw 

bijhuis van de abdij van Westmalle.                                                                                                                            

●  2018 :  de christelijke leefgemeenschap Farenza da Esparança neemt haar intrek in de abdij.                  

● 2020  :  de twee nog overblijvende monniken vertrekken in de zomer naar Westmalle 

 

                                                                                                                                             

Voor ons uniek bezoek aan de Achelse Kluis wordt om 14.00 stipt verzameld aan de hoofd-

ingang van de abdij (zie foto hierboven). Onder leiding van onze gids bezoeken we alle 

hoofdonderdelen van de abdij zodat we een goed beeld kunnen krijgen hoe er de monniken 

hun leven hebben geleid van gebed, arbeid en studie. Na de rondleiding van ca. 1,5 u is een   

consumptie voorzien in de herberg-brasserie  Hierna verplaatsen we ons naar de       

Feesttent - Kompenhof voor de aperitief en een uitgebreid tappas buffet, Tevens wordt ons 

jaarprogramma voorgesteld. Deelnemers die enkel willen deelnemen aan het feestgedeelte 

dienen om 17 u aan de Feesttent te zijn.                          Deze namiddag is een aanrader ! 

    Donderdag 2 september 2021 - 14.00 u - hoofdingang abdij                    

 Bijdrage : - 48 € pp. - leden en kandidaat-leden        

                     - inbegrepen : gids - koffie/thee of  2x proef - abdijbier              
                         aperitief - buffet - dranken                                                       
 Inschrijven / storting uiterste maandag 23  augustus  2021.                                       


