HALLO HOENSBROEK

Ridder Hoen Park nu top
Vrijwilligersgroep levert prachtige prestatie

HOENSBROEK - Na enkele jaren van voorbereiding wordt
het Ridder Hoen Park, gelegen
aan de Kasteel Hoensbroeklaan in Hoensbroek, door
buurtbewoners omgevormd
tot een plek voor natuur en
ontmoeting.
De voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2016 door de
gemeente uitgevoerd. In de afgelopen maanden was het de
beurt aan de buurtbewoners die
de handen in elkaar geslagen
hebben om van het Ridder Hoen
Park een gezellige kind- en natuurvriendelijke plek te maken.
NL Doet
De aftrap vond vorige maand
plaats. Op die dag stond het Ridder Hoen Park in het teken van
NL Doet. Het was een geslaagde
dag, waar de vrijwilligers van de
werkgroep Ridder Hoen Park de
handen uit de mouwen hebben
gestoken om het Park een nieuw
uiterlijk te geven. Er zijn nieuwe
planten gepoot, er is een dierenkraal voor de toekomstige knuffelweide ingericht en de fruitbomen zijn gesnoeid.

Daarnaast zijn nieuwe fruitbomen geplant die afkomstig zijn
uit het ‘Park Urbana’. Dit parkje
was afgelopen zomer door IBA
ingericht op het schouwburgplein in Heerlen. Een flink deel
van het geld voor de overige
investeringen is afkomstig van
buurt-actieregelingen van de
gemeente.

				 				
De bedoeling is dat er een knuffelweide ingericht wordt waar
kinderen op een vaste dag in
de week kleinere dieren, zoals
konijnen mogen aaien. Ook zal
er dit voorjaar een blokhut gebouwd worden waar het goed
toeven zal zijn voor de parkbezoekers en kinderen. Hierin
zullen enkele imkers kasten inrichten voor bijenvolken. Deze
dragen mee zorg voor de bestuiving en groei van de bloemen,
fruit- en notenbomen van het
Ridder Hoen Park.

Zaaiactie
Ook april was een drukke
maand voor de werkgroep. Op
21 april bracht gedeputeerde
Marleen van Rijnsbergen van de
provincie alsook wethouder Peter van Zutphen een bezoek aan
het Park.

Zij waren zeer geïnteresseerd in
de manier waarop dit burgerinitiatief functioneert en wat de
toekomstplannen zijn. Tijdens
de landelijke zaaidag op 23 april
zijn de borders van de vijver in-
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gezaaid met zaden van bloemen
door ‘The Pollinators’. Doel hiervan is om de biodiversiteit en de
leefomgeving voor bijen te bevorderen.

Meewerken?
De vrijwilligersgroep van het
Ridder Hoen Park heeft nog
grootse plannen en kan daarbij
nog enkele handen hulp gebruiken. Voor meer informatie kan
men het contactformulier invullen op de website
www.ridderhoenpark.nl

Busreizen met FlixBus

(Inter)nationale verbindingen scherp geprijsd

HEERLEN - FlixBus begint met
nationale en internationale
verbindingen vanaf Heerlen,
rechtstreeks naar Rotterdam,
Eindhoven, Keulen, Stuttgart,
München, etc. Wi-Fi, stopcontacten, extra beenruimte, snacks & drankjes tegen
scherpe prijzen. Samenwerking met Nederlandse en Belgische buspartners
FlixBus start met eerste verbindingen vanaf Heerlen. Van-

af 11 mei kunnen reizigers uit
Heerlen rechtstreeks per FlixBus naar Rotterdam, Den Haag,
Eindhoven, Amsterdam en
Schiphol reizen. Buiten Nederland zijn nu ook Keulen, Bonn,
Koblenz, Karlsruhe, Stuttgart,
Ulm, Augsburg en München direct bereikbaar. Via overstap is
het gehele FlixBus netwerk met
meer dan 1000 bestemmingen
in 22 landen aan Heerlen aangesloten. Tickets zijn online
verkrijgbaar vanaf € 5 op www.

FlixBus.nl, in de FlixBus-App of
in samenwerkende reisbureaus.

Grote uitbreiding in Limburg
Naast Heerlen is nu ook Venlo
nieuw aangesloten aan het FlixBus netwerk en werd het aanbod in Maastricht en Roermond
daarmee aanzienlijk vergroot.
Afgelopen jaar startten de eerste verbindingen vanuit Friesland en werd uitgebreid in Groningen. Nu is ook Limburg aan
de beurt. André Schwämmlein:

“Ons doel is het om slimme en
groene mobiliteit voor elk budget aan te kunnen bieden. De
aansluiting van nieuwe regio’s is
hierbij bijzonder belangrijk.”

Hoogste kwaliteit beste prijs
De nieuwe bussen zijn uitgerust
met gratis wifi, stopcontacten,
extra beenruimte en de passagiers kunnen gratis bagage meenemen. Daarnaast worden er
tegen gunstige prijzen snacks en
drankjes verkocht.

