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Geachte heer/mevrouw, beste wandelaar
Terugblik
De eerste editie van de Fivelstadtocht ligt al ruim zes maanden achter ons en was in
meerdere opzichten een groot succes mede dankzij de massale opkomst en enthousiaste
reacties van alle wandelaars op zaterdag 13 September. Met bijna 450 deelnemers werden
we bij aanvang enigszins overstelpt hetgeen zijn weerslag had op de startprocedure en
tevens resulteerde in een tekort aan medailles.
Natuurlijk is er altijd ruimte voor een aantal verbeterpuntjes en die zullen we ook zeker
implementeren voor de editie van 2015.
De startprocedure inzake de vertrektijden zal enigszins worden aangepast en voor een
vlottere afhandeling voor het vertrek willen we de inschrijving efficiënter gaan automatiseren.
Dit houdt onder andere in dat u op de zaterdag zelf zich niet meer kan aanmelden voor de
Fivelstadtocht maar zich uitsluitend digitaal kan inschrijven tot vrijdagavond 11 September
22.00 uur op www.fivelstadtocht.nl of zoveel eerder als het maximaal aantal inschrijvingen
van 700 deelnemers is bereikt.
Vooruitblik
Het wandeljaar 2015 is al weer bijna drie maanden onderweg.
Als organisatie zijn we vanzelfsprekend al weer druk bezig om voor de wandelaars een
attractieve route uit te zetten voor de zuidelijke editie van de Fivelstadtocht.
Het wandelen zal zich met name rond het Eemskanaal, Schildmeer en Hoeksmeer
concentreren.
Vanzelfsprekend zijn er enkele verrassende, spraakmakende en (on)herkenbare aspecten
uit dit Fivelingo gebied te bewonderen waarbij we uiteraard de grondgedachte van de tocht
niet uit het oog verliezen: Fivelstadtocht, een historisch cultureel wandelevenement.
We hopen dat jullie er allemaal weer bij kunnen zijn op zaterdag 12 September 2015.
Tot slot
Deze nieuwsbrief verschijnt eens per kwartaal en wordt op onze website geplaatst maar kan
u ook persoonlijk worden toegestuurd.
Wilt u FIVELNAIS ook graag ontvangen dan kunt u dit per omgaande doorgeven aan
communicatie@fivelstadtocht.nl
Veel wandelplezier namens de Fivelstadtocht organisatie en tot gauw!
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