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Onderwerp : ·Persbericht opening pleisterplaats Varik en start Tour de Waal
Op een zonnige woensdagmorgen 4 mei 2016 onthulden de heren A. Kwakernaak (Uit®waarde),
B. Nellestijn (Nederlandse Kampeerauto Club) en wethouder J. Andriesse van de gemeente Neerijnen
het nieuwe camperbord op De Bol in Varik. De Bol, waar ook het fiets- en voetveer Varik-Heerewaarden
aanmeert, heeft vanaf dat moment vijf officiële '2 sterren'-overnachtingsplaatsen voor campers. Een en
ander vond plaats in het kader van de opening van de Bol als 'pleisterplaats', mede mogelijk gemaakt
met o.a. subsidie uit 'Beleef de Waal' van de Provincie Gelderland. Daarnaast hebben Het Veerhuis,
Uit®waarde, Gemeente Neerijnen en de exploitatie van het voetveer Varik-Heerewaarden financieel
bijgedragen aan de realisatie van deze pleisterplaats.
De pleisterplaats is een aanwinst voor Varik en draagt bij aan de mogelijkheden voor recreatie in het
gebied. Er zijn onder meer picknicktafels, bankjes en prullenbakken geplaatst; de boom heeft een
opknapbeurt gehad en de camperplaatsen zijn keurig afgebakend.
Aansluitend aan de officiële opening van de pleisterplaats, werd
door voorzitter Ton Jansen van de Stichting BOL (Beeld van
Oranje Linten) het startsein gegeven voor de jaarlijkse
dodenherdenking op 4 mei en viering van de vrijheid op 5 mei
(Tour de Waal). Dit gebeurde onder meer door de boom aan de
Bol in Varik te benoemen tot Vredesboom voor dit jaar en deze te
versieren met oranje
linten. Samen met
initiatiefneemster Joyce Bloem knoopte wethouder Andriesse
een oranje lint met zijn persoonlijke boodschap voor vrede
('wens voor vrede elke dag beleven') aan een van de takken.

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harry de Bont van de gemeente Neerijnen afdeling
Communicatie & Voorlichting, telefoon (0418) 65 65 37 óf mailen naar communicatie@neerijnen.nl.

