FIVELNAIS Juni-Juli 2015

Beste (toekomstige) Fivelstadtocht wandelaars,
Op zaterdag 12 september 2015 wordt er vanuit Appingedam de tweede historisch
culturele wandeltocht georganiseerd in het gebied Fivelingo voor de afstanden 5-1525 en 40 kilometer.
De voorbereidingen van het 2e wandelevenement Fivelstadtocht zijn in volle gang.
De route is nagenoeg bekend, de doorkomst dorpen en locaties voor onze rust- en
stempelplaatsen hebben wederom hun enthousiaste deelname getoond.
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, het
historisch cultureel wandelevenement.
Deze geschiedenis zal wederom in woord onder uw aandacht worden gebracht
middels de startkaart.

Veranderingen ten opzichte van 2014
De eerlijkheid gebied te zeggen dat we jullie enthousiasme voor de deelname aan de
eerste Fivelstadtocht in 2014 als een warm bad hebben ervaren. Echter we
realiseerden ons ook dat er nog ruimte voor verbetering is als het om een aantal
praktische zaken gaat. Een belangrijke verandering – om een vlotte doorstroming bij
de start te hebben – is dat vooraf via internet moet worden ingeschreven voor
deelname aan deze tweede editie van de Fivelstadtocht waarbij tevens een andere
verdeling van de starttijden bij de verschillende afstanden is gerealiseerd.
Inschrijvingen kunnen via internet tot vrijdagavond 11 September 22:00 uur worden
gedaan!
Verder is het maximaal aantal deelnemers voor dit jaar op 700 gesteld.
Een ander aspect is de startprocedure.
1) op het startbureau worden de tickets - toegezonden via de mail na de
inschrijving - bij de start gescand en weten we 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
Kortom, we zijn bijna klaar om u te ontvangen in De Oude Rechtbank te Appingedam
bij deze 2e en zuidelijke route van de FIVELSTADTOCHT!
Facebook en Twitter bij Fivelstadtocht 2015
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: #FST2015
Blief der bie!
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