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Beste (toekomstige) Fivelstadtocht wandelaars,
Is dit een foto gemaakt tijdens een route van een Fivelstadtocht editie?
(het antwoord staat helemaal onderaan deze nieuwsbrief)

Mochten jullie trouwens nog FIVELSTADTOCHT 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 jullie Fivelstadtocht.
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De tijd vliegt en er is sinds 1 Februari jl. al 25% van de startbewijzen verkocht.
Op zaterdag 9 september 2017 wordt er vanuit Appingedam alweer de vierde historisch
culturele wandeltocht georganiseerd in het gebied Fivelingo voor de afstanden 5-15-25 en 40
kilometer. Dit jaar wordt de noordelijke route gelopen in het Fivelingo gebied.
Als organisatie zijn we vanzelfsprekend al weer druk bezig om voor de wandelaars een
attractieve route uit te zetten voor de noordelijke editie van de Fivelstadtocht.
Deze route kronkelt – afhankelijk van de te lopen afstand – noordelijke richting het oude
Fivelboezem gebied in om via wierdedorpen en bospartijen weer in de Fivelstad te eindigen.
Vanzelfsprekend zijn er wederom enkele verrassende, spraakmakende en (on)herkenbare
monumentale 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.
Veranderingen ten opzichte van 2016
De startlocatie is – in samenwerking met en tegenover het Museum Stad Appingedam – ook
nu weer Het Oude Raadhuis aan de Wijkstraat 36 in Appingedam.
Om alle looproutes aantrekkelijk en praktisch te kunnen houden moeten we soms afwijken
van de originele basisafstanden (5-15-25-40 km) zoals die voor de Fivelstadtocht kunnen
worden gelopen. We proberen ons als organisatie te verplichten om het aantal maximum te
lopen kilometers binnen deze standard genoemde afstanden te houden.
Eerlijk is eerlijk ,dat valt niet altijd mee.
Voor 2017 gelden in principe de volgende afstanden:
Route in km
Werkelijke afstand in km
5
4,7
15
17,0
25
24,0
40
38,5

Starttijden
10:00 – 11:00 uur
10:00 – 11:00 uur
09:00 – 10:00 uur
08:00 – 09:00 uur

Voor alle afstanden geldt dat de wandelaars om uiterlijk 17:30 uur binnen moeten zijn.
De startprocedure is dezelfde gebleven en 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 8 September 22.00 uur op www.fivelstadtocht.nl of zoveel eerder als het
maximaal aantal inschrijvingen van 700 deelnemers is bereikt. Op uw ticket staat nu ook uw
starttijd vermeld.
De startprocedure beknopt weergegeven:
1) op het startbureau worden de tickets inclusief de starttijd - toegezonden via de mail
na de inschrijving - bij de start gescand en weten we dus 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.
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zie voor meer informatie: www.fivelstadtocht.nl
Kortom, we zijn druk bezig om u te ontvangen in het Oude Raadhuis te Appingedam bij
deze 4e en noordelijke route van de FIVELSTADTOCHT.
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 historisch cultureel wandelevenement van de provincie Groningen tijdens het Monumenten Weekend
op de 2e zaterdag van September
info@fivelstadtocht.nl/ www.fivelstadtocht.nl
facebook.com/fivelstadtocht.appingedam twitter.com/# FST 2017
0596 629855 / 0651 858 140

Deze winterfoto (!) is wel in het wandelgebied van de Fivelstadtocht route maar is nog maar een week jong en je ziet inderdaad het ijs in
de sloten liggen. Kortom, op naar het voorjaar!
(eind Januari 2017 door ©Gerko Dijkstra gefotografeerd rond het Schildmeer)
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