Update Estafettetocht Werelderfgoed Waddenzee 12-6-2019
Zoals we al eerder berichtten is er ter ere van 10 jaar Werelderfgoed Wadden is besloten om op
30 juni in Wilhelmshaven flink uit te pakken.
Bijeenkomsten, toespraken, vlaggen en een fietsstafette langs de drie waddenkusten en eindigend
in Wilhelmshaven.
Nou is er niets mis met fietsen langs de waddenkusten, en zeker niet fietsen op de eilanden, maar
Wadden betekent ook water en water betekent varen!
Vandaar dat Nederlandse en Duitse Wadvaarders samen ook een vaartocht organiseren met – net
als bij de fietsers – als eindbestemming Wilhelmshaven.
Bij de start op Vlieland en op sommige tussenstops zullen fietsers en vaarders elkaar kunnen
treffen.

Deelname vanuit Wadvaarders
Tot nu toe hebben 11 Wadvaarders aangekondigd de hele route of een deel ervan te gaan varen.
Op 19 juni vindt om 15.00 in de jachthaven van Vlieland de officiële start plaats, met de
burgemeester en vertegenwoordigers van de Wadden Sea Board.
Voor de fietsers loopt de route via Texel naar de vaste wal en vervolgens langs de kust naar
Delfijl en Nieuw Statenzijl en daarna een soortgelijke route langs de Duitse waddenkust,
eindigend op 30 juni in Wilhelmshaven.
De vaartocht verloopt in principe volgens hetzelfde procedé.
Met een start op Vlieland, even terug Texel en vervolgens oostwaarts!
Voor de varende jubileumgangers geldt, dat je ook voor een deel van de route kunt kiezen,
oftewel aan- en afhaken waar dat uitkomt.
Fietsers en hopelijk een behoorlijke vloot wadvaarders treffen elkaar dan in Wilhelmshaven op
30 juni, met de vlag van het werelderfgoed in top.
Onderweg zullen we de fietsers een paar keer tegen komen en zullen we ze graag uitnodigen
voor een biertje in de kuip.
In Harlingen (22 juni) en Lauwersoog (24 juni) wordt een gezamenlijke jubileumviering
georganiseerd

Route

Ook meedoen?
Graag een bericht aan het secretariaat van Wadvaarders, zodat we weten hoe groot de vloot
uiteindelijk wordt en we er voor kunnen zorgen dat elke deelnemer een mooie
Werelderfgoedvlag krijgt.
Voor meer info: bel Jan Röben (06-53382030)

