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Beste Fivelstadtocht wandelaars,
Bedankt!
Op zaterdag 12 september 2015 waren jullie weer in grote getale naar Appingedam
gekomen voor de tweede historisch culturele wandeltocht georganiseerd in het
gebied Fivelingo voor de afstanden 5-15-25 en 40 kilometer.
Met als openingslied de wandelversie van Damster Toren* uitgevoerd door Ben Zuur
stortten de wandelaars zich na ontvangst van een verse krentenbol door
hoofdsponsor Jan Kuiper Schoenen in zuidelijke richting vanuit restaurant De Oude
Rechtbank het Fivelingo gebied in.
* ook te zien en te horen via: https://www.youtube.com/watch?v=EUF4uRVrSWs
Met wat lagere buiten temperaturen en meer bewolking dan voorspeld bleef het
gebied rond het Eemskanaal langere tijd in nevelen verhuld .Via het voormalig terrein
van de Eendracht werd richting Overschild gelopen langs de boorden van het
Schildmeer waar de Schildgroep de wandelaars ludiek voorbereidde op de theater
uitvoering van de inundatie van het Hoeksmeer gebied in december 1944 .

Onder een langzaam doorbrekend zonnetje werden vervolgens – afhankelijk van de
te lopen afstand - Luddeweer, Woltersum, Wittewierum, Garrelsweer, Wirdum en
Oling gepasseerd.
Met wijdse landschappen, monumentale molens, prachtige waterpartijen, knusse
bospartijen, natuur tentoonstellingen, landbouwbedrijven en diverse kerken
onderweg werd de Fivelstadtocht - inclusief een muzikale omlijsting - voor de
wandelaars wederom een historisch culturele belevenis.

Fivelstadtocht 2016
Samenvattend, de Fivelstadtocht editie 2015 was een mooie dag voor alle
betrokkenen en wij kijken als organisatie al weer uit naar de editie van 2016.
Als organisatie waren we content met de versnelde startprocedure op basis van de
voorinschrijvingen en ook door de wandelaars werd de vlotte start gewaardeerd.
Wel een punt van aandacht voor ons is dat we er meer rekening mee dienen te
houden dat de routes ook inderdaad binnen de vooraf gestelde afstanden die
vermeld staan op de website blijven. De basisafstanden als uitgangspunt voor de
Fivelstadtocht blijven 5-15-25 en 40kilometer maar kunnen op basis van verplichte
dan wel spontane paden enigszins afwijken.

Nu waren we op het laatst helaas gedwongen door weersomstandigheden de route
bij de boerderij van Wouters in Garreweer enigszins te verlengen en rondom
Hoeksmeer ontstond door het bezichtigen van de prachtige molens en omliggende
boerderijen een wat langere route dan was voorzien. De vrijwilligers ter plaatse
hebben enthousiast hun mooie woonomgeving laten zien aan de wandelaars van de
Fivelstadtocht. Toch moeten wij als Fivelstadtocht organisatie beter deze
verrassende en uitgebreide mooie lokale looproutes - die de wandelaars juist zo
waarderen - beter incalculeren om binnen het aantal af te leggen kilometers te
blijven. Dit gaat voor 2016 zeker lukken!
In 2016 wordt de westelijke route uitgezet en vanzelfsprekend zijn er wederom
enkele verrassende, spraakmakende en (on)herkenbare aspecten uit dit Fivelingo
gebied te bewonderen waarbij uiteraard de grondgedachte van de tocht niet uit het
oog wordt verloren: Fivelstadtocht, het historisch cultureel wandelevenement van de
provincie Groningen en omstreken!
Voor foto’s en laatste nieuws van deze Fivelstadtocht editie 2015 kijk ook op de
website www.fivelstadtocht.nl en opgeven voor de nieuwe tocht op 10 September
2016 kan vanaf 1 Februari 2016.
Graag allemaal tot ziens op zaterdag 10 September 2016!

zie voor meer informatie: www.fivelstadtocht.nl
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!
Fivelstadtocht: het jaarlijks historisch cultureel wandelevenement van de provincie Groningen tijdens
het Monumenten Weekend op de 2e zaterdag in September
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