
83 teams passeren de Hanzestad

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 Zutphen met medewerking van o.a. Ridders van 

House of Wax en hun krijgskunsten team F.I.G.H.T. / De Heeren van Altena / Band Hey Sister 

Go Sister / Band Mamajuke / Stagesound Stefan Wiggers / Sport Worx | Ellen Vormgeving | 

Mull2Media | Gemeente Zutphen | Zutphen Promotie |  Dweilorkest ’t Spul(t) | 

 
 

 
    Slagwerkschool Multipercussion | Alfun | Enzerink | Addink | 

 
 

 
 

 
        Vrijwillige Verkeersregelaars Zutphen eo | 

              en de ruim 100 vrijwilligers 

Contact: info@doorkomstroparunzutphen.nl of via Facebook: Doorkomst Roparun Zutphen
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1e Pinksterdag komt de  
Roparun weer door Zutphen! 
 
Op zondagavond 20 mei komen 83 Roparun teams 
door Zutphen. Net zoals voorgaande jaren is de route 
te herkennen aan de potten met waxinelichtjes 
(ca. 7 kilometer). Op de markt worden de Roparunners 
gehuldigd op een podium. Op de gehele route is er 
(live) muziek, gezellige activiteiten en zijn de terrassen 
open tot na middernacht. 

Komt u ook de Roparunners aanmoedigen? 
Ze hebben uw steun hard nodig! 

Fijn als u komt!

De meeste terrassen zijn open

Live muziek 
o.a. djembee, dweilorkest, bands

Lichtlint met waxinelichtjes van 
Warnsveld tot en met de Hoven
 
Huldiging van de Roparunners 
uit de regio op de markt

Ridders bij de Drogenapstoren

Speaker op de markt en in 
de Hoven

Kom allemaal 

aanmoedigen!


