Op onze Facebook-pagina informeren wij u wekelijks over Broekbergen, maar het is alweer geruime tijd
geleden dat wij een Nieuwsbrief hebben uitgebracht. In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over een
aantal opmerkelijke zaken van de afgelopen maanden en over wat de stand van zaken is m.b.t. de
bestemmingswijziging.
Stand van zaken bestemmingswijziging
De behandeling van onze aanvraag voor een bestemmingswijziging heeft helaas weer flinke vertraging
opgelopen, o.a. omdat de gemeente haar werkzaamheden en vergaderingen moest aanpassen aan de
corona-maatregelen. De aanvraag voor de bestemmingswijziging zal dan ook pas na de zomer op de agenda
van de gemeenteraad komen.
Ondertussen
Terwijl we wachten op de bestemmingswijziging zijn we wel
verder gegaan met de restauratie van onze rijksmonumentale
tuinmuren. Langs het Kloosterlaantje zijn aan de binnenkant van
de muur de trekstangen gerestaureerd door smederij Heuvelrug
uit Driebergen. Aan de buitenkant is dat te zien aan de gerestaureerde muurankers. Ook aan het voegwerk aan de buitenkant van
de muur wordt doorgewerkt.
Voor het herstellen van de muur die zichtbaar is vanaf de Engweg
en Gooyer Wetering hebben we van de nog bruikbare stenen, de
restanten kalkmortel laten afbikken zodat ze opnieuw gebruikt
kunnen gaan worden. Om het tekort aan stenen aan te vullen
hebben we bij de ambachtelijke steenfabriek Zilverschoon langs
de Rijn in Heteren 7.500 nieuwe bakstenen laten bakken die qua
formaat en kleur identiek zijn aan de historische bakstenen van
onze muur. Nog deze zomer zullen we voorbereidingen treffen
om ook dit deel van de tuinmuur te kunnen gaan restaureren.
Ons voorterrein en klompenpad
Dit voorjaar hebben we het deel van ons voorterrein waar het
klompenpad over loopt, opgeknapt. Wandelaars hoeven bij nat
weer dit stuk niet meer door de modder te lopen. Ook hebben we
nieuwe beplanting aangebracht langs de gracht en langs het
voorterrein. Met druppelslangen zorgen we dat de nieuwe
beplanting in droge periodes voldoende water krijgt en verder
kan groeien. Zo zullen de entree van onze buitenplaats en dit deel
van het klompenpad in de komende jaren alleen nog maar mooier
worden.
Ook hebben we bij het begin van het klompenpad een bak
opgehangen met nieuwsbrieven die onze wandelaars mee
kunnen nemen. Dat mensen blij zijn met dit alles merkten we
door een onverwachte bedankkaartje dat iemand bij de toegang
van het klompenpad voor ons achterliet.

Einde van een tijdperk
Op 26 februari, Aswoensdag, overleed zuster Emmanuel Cosse
osb, priorin van Arca Pacis, op de gezegende leeftijd van 92 jaar.
Zuster Emmanuel woonde van 1949 tot 1996 op onze buitenplaats, die destijds nog de naam Arca Pacis droeg. Veel inwoners
van Driebergen zullen dierbare herinneringen aan haar hebben.
Op 9 mei heeft zr. Emmanuel (zij was de laatste Benedictines van
het voormalige klooster Arca Pacis), op haar eigen verzoek haar
laatste rustplaats gekregen in het graf van de Benedictinessen op
de RK begraafplaats aan de Drieklinken in Driebergen.
Wij zijn blij en dankbaar dat we nog zoveel jaren contact met
zuster Emmanuel hebben kunnen onderhouden, en dat ze ons
zoveel wetenswaardigheden, foto’s en historische voorwerpen
heeft nagelaten.
Arca Pacis als bedevaartsoord
Sinds 1 juni is in Museum Catharijneconvent in Utrecht een tentoonstelling te zien met de titel: “Allemaal
wonderen”. Daar ontdekten we dat Driebergen genoemd wordt als bedevaartsoord. Dit betreft het voormalige klooster Arca Pacis, wat alles te maken heeft met de zusters Benedictinessen die in 1875 op
Broekbergen waren komen wonen. Zij hadden heilige Walburgis-olie meegenomen, afkomstig van de
sarcofaag van de heilige Walburga. Aan deze olie werdenwonderbaarlijke genezingen toegeschreven. De
zusters verkochten druppels van deze olie en zo werd Broekbergen / Arca Pacis een bedevaartsoord. In
1980 stopten de zusters met verkopen van deze wonderdadige olie, wat gelijk het einde betekende van
Broekbergen / Arca Pacis als bedevaartsoord.
Rondleidingen
Vanwege de vereiste anderhalve meter afstand is het voor ons helaas niet mogelijk rondleidingen te geven
door ons huis. Rondleidingen door de tuin zijn ook lastig omdat, vanwege de anderhalve meter die we in
acht moeten nemen, wij slecht verstaanbaar zullen zijn als wij u e.e.a. uitleggen over de tuin. Houdt u onze
website en facebookpagina in de gaten waarop wij u zullen informeren als we weer een rondleiding kunnen
gaan geven.
Vrijwilliger worden?
In de tuingroep is nog plaats voor nieuwe vrijwilligers. Vindt u het
leuk om samen met buurtgenoten af en toe te tuinieren of wilt u
zich op een andere manier inzetten voor Broekbergen? Meld u
dan aan via info@broekbergen.nl Bellen kan ook: 06-53 205 693.
Betrokken blijven?
Op onze facebookpagina delen we actuele informatie over de
ontwikkelingen op Broekbergen.
Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief doet u via
info@broekbergen.nl
Achtergrondinformatie vindt u op www.broekbergen.nl
Wij wensen u allen een mooie zomer toe.
Familie Den Boon
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