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Beste Fivelstadtocht wandelaars (voormalig, huidig en toekomstig)
Wat hebben we genoten van de zon, de routes, de gezelligheid maar vooral van jullie
enthousiaste reacties die 10e September 2016.
Ook de door SPAA uitgeschreven enquête toonde aan dat we met elkaar goed bezig
zijn. Kort en bondig op z’n goed Gronings gezegd “ ‘t kon minder”. Bedankt.
Mochten jullie nog foto’s willen delen op onze website laat het ons weten en
natuurlijk zouden we het fijn vinden als jullie deze nieuwsbrief willen doorsturen naar
familie en bekenden die ook graag wandelen en wellicht zo kennis kunnen maken
met de Fivelstadtocht.
Op zaterdag 10 september 2016 waren jullie massaal naar Appingedam gekomen
voor de derde historisch culturele wandeltocht georganiseerd in het gebied Fivelingo
voor de afstanden 5-15-25 en 40 kilometer. Met maar liefst een toename van meer
dan 20% aan deelnemers denken we dat de Fivelstadtocht uit gaat groeien tot een
wandelbegrip in de wijde omgeving op de zaterdag van het Open Landelijk
Monumenten Weekend.
Na een intensieve voorbereiding door de Fivelstadtocht organisatie werd het zonnige
startsein van deze westelijke route om even voor 08.00 uur gegeven door mevrouw
Cynthia Heinen, directeur Museum Stad Appingedam.
Na het startsein in het sfeervolle Oude Raadhuis van Appingedam stortten de
wandelaars – met opnieuw een verse krentenbol van hoofdsponsor Jan Kuiper
Schoenen – zich in westelijke richting van het voormalig Fivelboezem gebied.
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Met als nieuwe startlocatie het Oude Raadhuis in Appingedam werd geheel in stijl
het historisch cultureel karakter van de tocht benadrukt. Op deze met zon overgoten
dag vervolgden de deelnemers via de Nicolaïkerk, de hangende keukens en de
klassieke Solwerderstraat opgewekt hun routes tot ver buiten Appingedam.

Met een snel stijgende temperatuur werden vervolgens Wirdum, Garrelsweer,
Winneweer, Ten Post, Loppersum, Westeremden, Zeerijp, Eenum en Oosterwijtwerd
gepasseerd.
Het voormalig stroomgebied van de rivier de Fivel met haar wijdse landschappen,
prachtige waterpartijen ,monumentale kerken, geheimzinnige slingerpaadjes,
verrassende bospartijen en indrukwekkende wierden bezorgden de wandelaars deze
Fivelstadtocht wederom – inclusief een ingetogen muzikale omlijsting – een
historisch culturele belevenis van allure.
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Met voor de deelnemers op alle afstanden goede faciliteiten in combinatie met de
vele onverwachte wendingen in het wandelgebied gekoppeld aan haar eeuwenoude
geschiedenis zorgden voor vele enthousiaste reacties.

Ook het feit dat het wandelevenement altijd op de zaterdag van het Open Landelijk
Monumentenweekend plaatsvindt accentueert het specifieke karakter van deze
wandeltocht.
Oude Raadhuis

Garrelsweer
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Fivelstadtocht 2016
Samenvattend, de Fivelstadtocht editie 2016 was een mooie dag voor alle
betrokkenen en wij kijken al weer uit naar de editie van 2017.
Als organisatie constateerden we dat er (soms) wat verschillende afstanden zijn
gemeten door de wandelaars.We proberen de richtlijnen aan te houden van 5-15-25
en 40km als loopafstanden maar door logistieke en praktische omstandigheden zijn
we soms genoodzaakt hier van af te wijken. Wel melden we zo spoedig mogelijk op
onze website de definitieve afstanden opdat een ieder zich daar tijdig op kan
instellen.
Als organisatie lopen (en fietsen!) we alle afstanden uiteraard zelf en maken gebruik
van een GPS Garmin Forerunner 410 model alsmede de website afstandmeten.nl
om zo nauwkeurig mogelijk de routes in kaart te kunnen brengen.Onze ervaring en
van derden is dat telefoons uitgerust met GPS alsmede de stappentellers
onnauwkeuriger zijn. Bovendien zijn niet alle exacte meters in en om de
ruststempelplaatsen alsmede de te bezoeken kerken en andere gebouwen met
honderd procent zekerheid weer te geven. Als voorbeelden van een aantal meters
die we als organisatie “gemist” zouden kunnen hebben zijn: in- en uitloop van de
RustStempelPlaatsen Garrelsweer en Oosterwijtwerd waarbij bij laatst genoemde
zeker het terug lopen naar de weg niet is gemeten. Ook de mogelijke (extra)
rondgangen van de wandelaars in de te bezoeken kerken en gebouwen kunnen
vanzelfsprekend door ons niet als meters worden meegerekend (bezoek horeca,
sanitair, verkeerd gelopen etc.)
Verder loopt de route in verband met het papiercorso (Damsterdag) die dag bij
binnenkomst in Appingedam nooit de kortste route naar de finish. Mogelijk hebben
sommige wandelaars zich afgevraagd wat de reden van deze “omweg” is.
Samenvattend, door alle positieve reacties van zowel wandelaars als sponsoren
voor, tijdens en na de tocht denkt de organisatie dat de vierde editie van de
Fivelstadtocht - met een noordelijke route - wel eens het maximaal aantal
inschrijvingen van 700 deelnemers zou kunnen gaan halen.
Hieronder de aantallen van de deelnemers aan de FIVELSTADTOCHT vanaf 2014
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In 2017 wordt dus een noordelijke 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 2016 kijk ook op de
website www.fivelstadtocht.nl en opgeven voor de nieuwe tocht op 9 September
2017 kan vanaf 1 Februari 2017.
Graag allemaal tot ziens op zaterdag 9 September 2017

zie voor meer informatie: www.fivelstadtocht.nl
Facebook en Twitter bij Fivelstadtocht 2017
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: #FST2017
Blief der bie!
Fivelstadtocht: het jaarlijks historisch cultureel wandelevenement van de provincie Groningen tijdens
het Monumenten Weekend op de 2e zaterdag in September
info@fivelstadtocht.nl/ www.fivelstadtocht.nl
facebook.com/fivelstadtocht.appingedam twitter.com/# FST 2017
inlichtingen:0596 629855 / 0651 858 140
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