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Geachte heer/mevrouw, beste Fivelstadtocht wandelaar
Terugblik
De tweede editie van de Fivelstadtocht ligt al ruim vijf maanden achter ons en was in
meerdere opzichten een groot succes mede dankzij de massale opkomst en
enthousiaste reacties van alle wandelaars op deze zaterdag 12 September 2015.
De vernieuwde startprocedure met volledige automatisering wierp zijn vruchten af en
zorgde voor een vlotte start voor deelnemers en organisatie. Ook nu zal weer
gebruikt gemaakt worden van de digitale voor inschrijvingsprocedure.
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 9
September 22.00 uur op www.fivelstadtocht.nl of zoveel eerder als het maximaal
aantal inschrijvingen van 700 deelnemers is bereikt.

Vooruitblik
Het wandeljaar 2016 is al weer bijna twee maanden onderweg en als organisatie
werden we eind 2015 helaas geconfronteerd met het sluiten van Restaurant De
Oude Rechtbank waarmee ook onze start- en finishlocatie op losse schroeven kwam
te staan.

Middels dit Fivelnais kunnen we u mededelen dat we in samenwerking met Museum
Stad Appingedam als nieuwe locatie het Oude Raadhuis aan de Wijkstraat 36
kunnen gebruiken. Dit is het gebouw aan de voet van de Damster Toren misschien
nog bekend van de openingsceremonie* in 2015.
* ook te zien en te horen via: https://www.youtube.com/watch?v=EUF4uRVrSWs
Als organisatie zijn we vanzelfsprekend al weer druk bezig om voor de wandelaars
een attractieve route uit te zetten voor de westelijke editie van de Fivelstadtocht.
De route kronkelt westelijk richting Groningen via wierdedorpen en natuurlijk het
Damsterdiep. 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 onze website - blijven. De basisafstanden als uitgangspunt voor
de Fivelstadtocht 2016 blijven 5-15-25 en 40 kilometer maar kunnen op basis van
verplichte dan wel spontane paden enigszins afwijken.
Ook zijn de starttijden van de verschillende afstanden iets aangepast en is de
sluitingstijd met een half uur verlengd.
De starttijden zijn:
 40 km 08.00-09.00 uur
 25 km 09.00-10.00 uur
 15 km 10.00-11.00 uur

5 km 10.00-11.00 uur
Het startbureau sluit om 17.30 uur.
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 10 September 2016

Voor nog meer foto’s en laatste nieuws van omtrent de Fivelstadtocht kijk ook op de
website www.fivelstadtocht.nl en opgeven voor de nieuwe tocht op 10 September
2016 kan vanaf 1 Februari 2016.

zie voor meer informatie: www.fivelstadtocht.nl

Facebook en Twitter bij Fivelstadtocht 2016
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: #FST2016

Blief der bie!
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