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Zutphen en Zele verkozen tot Roparunnerstad 2017 

 

Rotterdam, 6 oktober 2017 – De gemeenten Zutphen en Zele zijn vrijdagavond 6 oktober verkozen 

tot Roparunnersteden 2017. Zutphen mag deze titel voor het derde jaar op rij op haar naam zetten 

voor de Duitse Roparunroute. Het Belgische Zele heeft sinds het jaar 2000 al acht keer eerder de eer 

gehad voor de Franse route. Maar het blijft niet alleen bij een mooie titel. De winnende steden 

ontvangen van Stichting Roparun een bedrag van 50.000 euro, te besteden aan een goed doel in 

deze gemeente. Dit doel moet passen bij de doelstelling van Roparun, palliatieve zorg voor mensen 

met kanker. 

Tijdens het afgelopen Pinksterweekend liepen er 321 teams vanuit Parijs en Hamburg in estafette naar 

Rotterdam. Tijdens deze pittige tocht konden de teams rekenen op een warm onthaal in verschillende 

plaatsen. Vrijwilligerscomités in binnen- en buitenland zetten zich in om voor de deelnemers onderweg een 

feestelijk duwtje in de rug te verzorgen. Als bedankje naar de doorkomsten mochten de teams na afloop 

van de Roparun stemmen op hun favoriete feest. 

Top 3 Roparunnersteden van de route Parijs: 

1. Zele 

2. Ossendrecht 

3. Oud-Beijerland 

Top 3 Roparunnersteden van de route Hamburg: 

1. Zutphen 

2. Almelo 

3. Ede 

De prijzenpot 

De gemeenten op de eerste plaats ontvingen een bedrag van 50.000 euro, de nummer twee 25.000 euro 

en nummer drie 12.500 euro. Dit bedrag krijgen zij toegezegd van Stichting Roparun om te besteden aan 

een goed doel wat binnen de doelstelling van de Roparun valt in hun gemeente. Stichting Roparun zet zich 

in voor palliatieve zorg ofwel kwaliteit van leven voor mensen met kanker. Haar missie is dan ook “Leven 

toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. Dit jaar 

heeft Stichting Roparun bijna 5,5 miljoen euro te verdelen aan goede doelen. Dit bedrag is bijeengebracht 

door acties van de deelnemende teams van de Roparun 2017. 

Roparun 2018 

Volgend jaar start de Roparun op zaterdag 19 mei in Parijs en Hamburg. De inschrijvingen zijn nog tot 31 

december geopend. Meer informatie en inschrijfformulieren zijn te vinden op www.roparun.nl. 

Over de Roparun 

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. 

Ruim 8.500 lopers, fietsers, chauffeurs en verzorgers zamelen met deze sportieve prestatie geld in voor 

mensen met kanker. De Roparun is ontstaan in 1992 en sindsdien is er al meer dan 78 miljoen euro 

opgehaald. Dit bedrag is verdeeld over ruim 1.500 projecten die het leven van mensen met kanker 

veraangenamen. 
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Voor meer informatie over de Roparun kijk op www.roparun.nl of neem contact op met:  

Arie Wezemer, persvoorlichter Stichting Roparun 

T: 06 - 53 25 55 06 

E: a.wezemer@roparun.nl 
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