Wandelroute langs belangrijke punten in
Oosterbeek uit het boek ‘Reservekind’
van Feikje Breimer.
Nederland Leest 2020
(10-12,5 km)

Fotowedstrijd
Maak een foto op een
markeringspunt en maak
kans op het boek
Reservekind van Feikje
Breimer!

Meer informatie en boek:
Feikje Breimer schreef het boek Reservekind om aandacht te geven aan kinderen voor wie
aandacht niet vanzelfsprekend is. Feikje: “Mijn herinneringen aan mijn eigen kindertijd
boden inspiratie voor dit boek. Ik laat zien hoe flexibel kinderen zijn en hoeveel betekenis
een klein vriendelijk gebaar kan hebben. Met deze wandeling nemen we je letterlijk mee
langs de locaties die veel betekend hebben voor Feikje.
Het boek is o.a. te koop bij boekhandel Meijer& Siegers in Oosterbeek en te leen bij de
Bibliotheek Veluwezoom

Film:
Na 40 jaar ontmoetten Joop en Feikje elkaar in de bibliotheek Oosterbeek n.a.v. het thema
Kleine geschiedenis, grote verhalen van Nederland Leest. Joop is geboren op de boerderij
waar Feikje als kind graag kwam. Waar ze zich veilig en gezien voelde. Het gesprek laat de
zoektocht naar troost en warmte zien. Daarnaast is er het leven van Joop, die opgroeide op
de boerderij, met veel vrijheid en in een warm gezinsleven. Twee totaal verschillende
belevingen van één geschiedenis op dezelfde locatie. Voor de een was de redding van een
lammetje wel bijzonder, voor de ander een groot wonder. Dit verhaal en vele andere
herinneringen worden opgehaald in dit unieke gesprek, dat met dank aan Joop op film is
gezet. Een gesprek waar veel mensen zich in kunnen herkennen.
Bekijk hier de film: https://www.bibliotheekveluwezoom.nl/nederlandeleest

Deze wandeling kwam tot stand met dank aan:
• Feikje Breimer: https://fastfoot.nl/
• Joop Bal, filmmaker en zoon van het gezin van de
boerderij waar Feikje veel kwam.
• Wim Kersten: https://www.libris.nl/meijerensiegers/
• https://www.bibliotheekveluwezoom.nl/
• https://www.nederlandleest.nl/geschenkboek/
• https://heemkunderenkum.nl/

Fotowedstrijd:
Maak een leuke, mooie foto bij een markeringspunten van de
wandeling en stuur deze voor 30 november naar:
ilse.paulus@bibliotheekveluwezoom.nl of app naar 06 – 44 29 41
85.
Veel ontdek- en wandelplezier!
Ilse Paulus lees/mediacoach Bibliotheek Veluwezoom 2020

Wandelroute:
De kaart is verdeeld in drie delen. Je kunt bij de markering met hetzelfde nummer de route
weer oppakken. Je kunt het deel naar Mariëndaal afsnijden dan is de route 10 km. Bij elk
markeringspunt staat onder aan een beschrijving.
Je kunt starten bij het station, bij de bibliotheek of bij Meijer en Siegers. De route is 12
kilometer, maar je kunt eventueel de lus naar de Groene Bedstee overslaan en de route
inkorten naar 10 km.
Er zijn 15 markeringen:
1.
De locatie van de boerderij waar een deel van het boek zich afspeelt. Hier wonen ook
de drie honden Sacha, Lindy en Moby.
2.
Het bos waar de hoofdpersoon in het boek met Moby de Airedaleterriër veel tijd in
doorbrengt, het deel van het bos waar zich alles rond de landmijn afspeelt.
3.
Bos waarin de hoofdpersoon hutten bouwt.
4.
De Airbornebegraafplaats en het monument van de bloemenkinderen.
5.
De tunnel waar de trein met veel lawaai langsrijdt.
6.
De Groene Bedstee in Mariëndaal.
7.
De locatie van de kleuterschool, het wilde veldje waar de herdershond een hap uit de
billen van de hoofdpersoon bijt, en het badhuis.
8.
De drogisterij (woonhuis hoofdpersoon) op de hoek van het Zaaijerplein en de
Dennenkampweg, daar tegenover de basisschool.
9.
De Bernulphuskerk, waar de schilderijen van Toorop hangen. Een van deze
schilderijen is aan het einde van het boek belangrijk.
10. De Vredebergkerk. Van deze kerk staan in het boek op zondag de deuren open en
hoor je van ver het orgel spelen.
11. De Weverstraat, de steile weg aan het einde van de Aireborne-wandeltocht. De plek
van de foto van de ansichtkaart waarop de grote zus staat afgebeeld.
12. De Oude Kerk, waar meester Wullink op zondag de vliegtuigen van de
luchtlandingstroepen hoort aankomen.
13. Park Hartenstein, waar je in de winter leert schaatsen en waar in september de
Airborne start en eindigt.
14. Boekhandel Meijer en Siegers
15. De Bibliotheek Oosterbeek / De Klipper

Deze route kun je ook vinden op: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2788975

Park Hartenstein

De Hemelseberg; de kraamkliniek, de
geboorteplek van Feikje Breimer. Het stond in de
buurt van park Hartenstein (op de kaart in de
buurt van kilometerpunt 10). Inmiddels is het
gebouw afgebroken.

