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Beste (toekomstige) Fivelstadtocht wandelaars,
De tijd vliegt en al vanaf de inschrijvingsdatum 1 Februari 2019 melden de deelnemers zich
dagelijks aan.
Op zaterdag 14 september 2019 wordt er vanuit Appingedam alweer de zesde historisch
culturele wandeltocht georganiseerd in het gebied Fivelingo voor de afstanden 5-15-25 en 40
kilometer. Dit jaar wordt een zuidelijke route gelopen in het Fivelingo gebied.
Als organisatie zijn we vanzelfsprekend al weer druk bezig om voor de wandelaars een
attractieve route uit te zetten voor deze zuidelijke editie van jullie Fivelstadtocht.
Het wandelen zal zich – afhankelijk van de te lopen afstand – met name rond het
Eemskanaal, Schildmeer en Hoeksmeer concentreren.
Vanzelfsprekend zijn er wederom enkele verrassende, spraakmakende en (on)herkenbare
monumentale aspecten uit dit Fivelingo gebied te bewonderen waarbij we uiteraard de
grondgedachte van de tocht niet uit het oog verliezen: Fivelstadtocht, het historisch cultureel
wandelevenement van de Provincie Groningen
Veranderingen in 2019 op ons startbureau






Het startbureau Het Oude Raadhuis is voor wandelaars vanaf half acht geopend.
Er is dan tijd voor het nuttigen van een gratis kop koffie/thee met of zonder sanitaire
stop.
Vanaf 07:45 uur kan uw startticket worden gescand bij het startbureau.
Er is om 08:00 uur geen officiële opening meer bij de start van de Fivelstadtocht.
Attentie: alle faciliteiten onderweg en op de ruststempelplaatsen voor deze dag zijn
ingericht op de offieciele starttijd vanaf 08:00 uur.
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Aanpassingen voor het genereren van sponsorgelden
Het is van alle tijden dat de maatschappij onderhevig is aan veranderingen.
Met de digitale wereld als huidige standaard is ook voor het verkrijgen van sponsor/subsidie
gelden bij sommige instanties voor een andere participatie gekozen.
Een voorbeeld hiervan is de Rabobank die middels haar eigen Clubkas Campagne de
± 8.000 leden van haar bank Noord-Groningen laten bepalen welke verenigingen of
stichtingen vanuit deze Clubkas Campagne worden ondersteund én voor welk bedrag.
Hiermee geeft de Rabobank invulling aan haar coöperatieve gedachte: een bank van en voor
leden.
Wie kunnen er stemmen?
Leden van de Rabobank ontvangen voor de stemperiode per post een uitnodiging met een
unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Tussen 12 en 28 februari 2019 brengen zij via
een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe
dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde
vereniging mogen worden uitgebracht.
Zie voor meer details onderstaande link https://sites.rabobank.nl/noordgroningen/clubkascampagne/modules/product/actiesites/homepage/default/?ItemId=29294&Origin
alItemId=29292
Mocht u als wandelaar bankieren bij de Rabobank en u draagt ons een warm hart toe dan
hopen we op uw steun. Wellicht dat u ook uw naasten op de hoogte wilt brengen voor steun
aan de wandelsport in de provincie Groningen.
Namens de organisatie van de Fivelstadtocht alvast bedankt.
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Verkoop uniek eigentijds Fivelstadtocht Polo Shirt via onze website
Wanneer: vanaf 1 februari 2019

Via de Website gaat dit als volgt:
-

Wanneer je je wilt aanmelden voor de wandeltocht en tevens een shirt wilt bestellen
dan ontvang je gelijk met het startbewijs een voucher voor het polo shirt.
Wanneer je alleen een shirt wilt bestellen dan kan dat ook maar die moet je dan op
14 September dan ook zelf ophalen bij de startlocatie in Appingedam.

Via onze website en de bijbehorende ticketshop is de verkoop inmiddels gestart van het
prachtig blauw Fivelstadtocht polo shirt met haar authentiek logo (diameter 10 cm)
Het nette poloshirt is een heren/dames model en is beschikbaar in de volgende maten : S –
M – L – XL – en XXL

Poloshirt B&C, 100% katoen BA306 royal blue Verkoopprijs €10,-

Een mooie en unieke gelegenheid om een fijn (Fivelstadtocht) wandelshirt te bemachtigen
met beperkte oplage en uniek design. In dit shirt wil je gezien worden en geeft bovendien
een warme herinnering aan jullie wandelinspanningen van de afgelopen maar ook
toekomstige Fivelstadtocht editie(s).
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Wandelroutes gerelateerd aan de te lopen afstanden
Om alle looproutes aantrekkelijk en toch praktisch te kunnen houden moeten we soms
afwijken van de originele basisafstanden (5-15-25-40 km) zoals die voor de Fivelstadtocht
kunnen worden gelopen. We proberen ons als organisatie te verplichten om het aantal
maximum te lopen kilometers binnen deze standard genoemde afstanden te houden.
Eerlijk is eerlijk, dat valt echt niet altijd mee.
Voor 2019 gelden - onder voorbehoud - de volgende afstanden:
Route in km
5
15
25
40

Werkelijke afstand in km
6,8
15,3
27
38,8

(circa)

Starttijden
10:00 – 11:00 uur
10:00 – 11:00 uur
09:00 – 10:00 uur
08:00 – 09:00 uur

Voor alle afstanden geldt dat de wandelaars om uiterlijk 17:30 uur binnen moeten zijn.
De startprocedure is dezelfde gebleven en dit houdt in dat u op de zaterdag zelf zich niet
meer kan aanmelden voor de Fivelstadtocht maar zich uitsluitend digitaal kan inschrijven tot
vrijdagavond 13 September 22.00 uur op www.fivelstadtocht.nl of zoveel eerder als het
maximaal aantal inschrijvingen van 800 deelnemers is bereikt.
Op uw ticket staat nu ook uw starttijd vermeld.
De startprocedure beknopt weergegeven:
1) op het startbureau worden de tickets inclusief de starttijd - toegezonden via de mail
na de inschrijving - bij de start gescand en weten we dus hoeveel mensen zijn
gestart.
2) vervolgens kan met behulp van de routebeschrijving de afstand gelopen worden.
3) bij de finish wordt hetzelfde ticket als bij de start nogmaals gescand waarna men de
herinnering ontvangt.
4) op deze manier weten we wie en wanneer veilig de wandeltocht heeft uitgelopen.
zie voor meer informatie: www.fivelstadtocht.nl
We ontmoeten u graag in het Oude Raadhuis te Appingedam bij deze 6e en een zuidelijke route van
de FIVELSTADTOCHT.
Facebook en Twitter bij Fivelstadtocht 2019

Wilt u de activiteiten van Fivelstadtocht blijven volgen,
kijk dan op https://www.facebook.com/fivelstadtocht.appingedam
Wilt u via Twitter mooie activiteiten en foto's met ons delen?
Gebruik dan in al uw berichten over Fivelstadtocht: @Fivelstadtocht
Wilt u op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws tijdens de Fivelstadtocht?
Zoek dan op twitter: #FST2019

Blief der bie!
Fivelstadtocht: het historisch cultureel wandelevenement van de provincie Groningen tijdens het Monumenten
Weekend op de 2e zaterdag van September
info@fivelstadtocht.nl/ www.fivelstadtocht.nl
facebook.com/fivelstadtocht.appingedam twitter.com/# FST 2019
0596 629855 / 0651 858 140
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