
83 teams passeren Warnsveld

www.doorkomstroparunzutphen.nl

Roparun door Zutphen

zondag 20 mei (1e Pinksterdag) 21.00 uur 

tot maandag 21 mei 02.00 uur

Route Rijksstraatweg | Warnsveldseweg | Laarstraat | 

Boompjeswal | Drogenapsteeg | Zaadmarkt | Houtmarkt | 

Groenmarkt | Marspoortstraat | Berkelkade | Molengracht | 

Oude IJsselbrug | Weg naar Voorst 



Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Hamburg 

(en Parijs) naar Rotterdam. Teams zamelen geld in voor ondersteunende zorg 

voor mensen met kanker. Donaties gaan bijvoorbeeld naar de inrichting van 

hospices, beauty workshops, hoofdhuidkoelers, vakantiebungalows 

en de aanschaf van laptops voor jonge patiëntjes.

Doorkomst Roparun Warnsveld 

met medewerking van o.a. and Bloody Rosa | Band B’Rock’Olie | ‘t Ooievaarsnest | 

Blokker Dreiumme | Praktijkschool Zutphen | Decofactory Café De Pauw | Stichting 

Gondelvaart Warnsveld | V.V. Warnsveldse Boys | De Witte Smid | sportschool

Rocky Fit | Gemeente Zutphen | alle vrijwilligers

Contact: info@doorkomstroparunzutphen.nl of via Facebook: Doorkomst Roparun Zutphen
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1e Pinksterdag komt de  
Roparun weer door Warnsveld! 
 
Op zondag 20 mei komen de Roparun teams door 
de Gemeente Zutphen. Via de Rijksstraatweg komen 
ze Warnsveld binnen en lopen ze door naar de 
Zutphense binnenstad en De Hoven. 

Ook dit jaar verzorgt de Stichting Gondelvaart weer 
een fantastisch lichtlint door Warnsveld om de teams 
een warm welkom te bieden. Net zoals vorig jaar 
worden de Roparun teams bij De Pauw muzikaal 
onthaald door de band B’Rock’Olie. Samen 
maken we er een gezellig feestje van! We roepen 
alle inwoners op om langs de route de 
Roparunners aan te moedigen! 

Fijn als u komt!

Hapje en drankje 
(‘t Ooievaarsnest)

Band Bloody Rosa  
bij het ‘Oude’ Gemeentehuis 

Café de Pauw is open

Live muziek tegenover de Pauw  
Band B’Rock-Olie

Lichtlint met waxinelichtjes vanaf 
Lage Lochemseweg t/m de Hoven

Kom allemaal 

aanmoedigen!


