
A. STUWWALLOOP 30 MEI 2009 WEER EEN SUCCES 
 
Zaterdag 30 mei was de tweede Stuwwalloop op Sportpark 
Hartenstein in Oosterbeek. 

 
Rotaryclub Oosterbeek zorgde voor de catering, de horeca, live-

muziek en de spelactiviteiten voor de jeugd. Dat alles maakte van de Stuwwalloop weer een sportief 
feest voor het hele gezin. 
 
Voor meer informatie zie www.stuwwalloop.nl  

     
ESTHER VERGEER GEEFT LES 

Gehandicapte kinderen Renkum maken dankzij Stuwwalloop kennis 
met tennis 
 
door Kees Jansen OOSTERBEEK – Rolstoeltennister Esther Vergeer 
gaat dit jaar in Renkum tennislessen geven aan gehandicapte 
kinderen. De lessen worden een keer per week gehouden en duren 
zes weken. 
De lesserie wordt bekostigd uit de opbrengst van de activiteiten die 
de Rotary Club Oosterbeek bij de Stuwwalloop organiseert. De tweede 
editie van de loop wordt dit jaar op zaterdag 30 mei gehouden. Start 

en finish zijn op het Oosterbeekse sportpark Hartenstein. 
Net als vorig jaar verzorgt Rotaryclub Oosterbeek op Hartenstein 
eten, drinken en kinderspelen. De opbrengst daarvan is bestemd voor 
een goed doel. Dit jaar gaat het geld naar de Esther Vergeer 
Foundation (nu nog Handzzzup geheten) en speeltuin Het Talud in 
Oosterbeek. De Rotary heeft een verbintenis van vijf jaar getekend 
met de organisatie van de Stuwwalloop.  

   SPELACTIVITEITEN TIJDENS STUWWALLOOP 
 
Evenals vorig jaar organiseert Rotaryclub Oosterbeek tijdens de 
Stuwwalloop de bijkomende evenementen. Op 30 mei is er op 
Sportpark Hartenstein weer een gezellig en feestelijk 
activiteitenprogramma ten behoeve van de goede doelen waarmee de 

Stuwwalloop zich graag wil verbinden. Dit jaar zijn dat de Esther 
Vergeer Foundation (nu nog Handzzzup geheten) en speeltuin Het 
Talud in Oosterbeek. 
Rotaryclub Oosterbeek zorgt voor de catering, de horeca, live-muziek 
en –niet te vergeten- de spelactiviteiten voor de jeugd. Dat alles 
maakt van de Stuwwalloop weer een sportief feest voor het hele 
gezin. 
 
Als spelactiviteiten kunnen genoemd worden: 
  Lange loper/mat 30m x 4m met begeleiding van ODIO 

  Speelkussen voor de kleintjes 

  Lange bowlingbaan 

  Stokken vangen 
  Minigolf 

  Blikken werpen  

   STUWWALLOOP 30 MEI 2009 

 
Rotary Club Oosterbeek en Onder Ons partners Stuwwalloop 
 
donderdag 30 april 2009 12:37 
 
OOSTERBEEK - Stichting De Stuwwalloop heeft een meerjarige 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met OKC Onder Ons en Rotary 
Club Oosterbeek. 
 

De eerste Stuwwalloop was vorig jaar meteen een groot succes. Ruim 700 lopers waren enthousiast over 
het prachtige parcours door de oude landgoederen rond Oosterbeek en in dat fantastische landschap van 

de stuwwal langs de Rijn tussen Doorwerth en Oosterbeek. Het bestuur kreeg veel complimenten voor de 
organisatie van dit nieuwe hardloopevenement in de gemeente Renkum. Die goede organisatie kwam tot 



stand mede dankzij tientalle vrijwilligers van de hardloopgroep van Onder Ons. En leden van Rotary Club 
Oosterbeek zorgden op sportpark Hartenstein voor die gezellige sfeer met live muziek, spelactiviteiten en 
catering en horeca. Dat alles maakte van de Stuwwalloop meteen een sportief feest voor het hele gezin. 
 
Met deze twee partners heeft het bestuur van de Stuwwalloop zich nu voor de komende jaren verzekerd 
van een sterke organisatie van dit hardloopevenement. Beide partners zullen zich inspannen om de 
Stuwwalloop tot een blijvend succes te maken. 

 
In de samenwerking met Onder Ons kan de Stuwwalloop rekenen op de medewerking van veel 
vrijwilligers die zelf enthousiaste hardlopers zijn. Zij weten wat deelnemers verwachten van de 
organisatie van een loopwedstrijd. Rotary Club Oosterbeek gaat elk jaar zorgen voor een gezellig en 
feestelijk activiteitenprogramma ten behoeve van een goed doel waarmee de Stuwwalloop zich graag wil 
verbinden. Daarmee wordt de Stuwwalloop een sportief feest voor jong en oud. 
 
Zaterdag 30 mei is de tweede Stuwwalloop. Om 17.00 uur start de Stuwwal KidsRun, een 1km loop voor 
kinderen van groep 3 t/m groep 8 van de basisscholen, om 19.00 uur start de 5km en 19.10 uur de 
10km. Aanmelding kan via http://www.inschrijven.nl/www.inschrijven.nl en ook zaterdag 30 mei vanaf 
16.00 uur op sportpark Hartenstein in Oosterbeek. 
 

Voor alle informatie zie http://www.stuwwalloop.nl/www.stuwwalloop.nl  

   WINTERBIVAK 7 FEBRUARI 2009 
 
Het Winterbivak 2009 is weer geschiedenis. Op het rustieke en 
intieme veld achter Jook en Hanna's huis met een heerlijk uitzicht is 
het weer gebeurd. Nogmaals dank voor hun gastvrijheid. Niet teveel 

mensen, maar wel een lekkere ambiance. Hulde aan allen die bij de 
voorbereiding en uitvoering actief waren. Speciale dank aan Mert, die 
niet alleen door zijn aanwezigheid het project (zie hiernaast) heeft 
gepromoot, maar vooral ook zelf uiterst actief is geweest. De 
erwtensoep was van hem! Goede dikte en temperatuur, bereidwillige 
en klantvriendelijke distributie en goed voorraadbeheer! Ook de bijna 
traditionele loting was er weer. Deugdelijk voorbereid door Otto en 
bekwaam en (bijna fanatiek) uitgevoerd door Miranda en Ivar (je kon 
ze niet weigeren!). Een Afrikaans beeldje was de inzet, dat na 
Willem's notariële inzet het huis van Peter en Miranda zal gaan sieren. 
Wat ook heel gezellig was om na afloop nog even koffie+ te drinken 

bij Lisa en Harry. Alles is weer droog, schoon en opgeruimd.  

 


