
 

 

Nieuwsbrief  

Het nieuwe vakantiejaar is weer aangebroken, en alle voorbereidingen voor het 

nieuwe vakantieseizoen zijn weer in volle gang. We zitten nog midden in het 

winterseizoen, maar door de relatief hoge temperaturen komt in de natuur de lente 

al op gang. Toch is er voor dit weekend weer sneeuw in Limburg voorspelt, en 

daarom stellen wij ons vandaag de vraag of onze huisfotograaf Pieter weer eens 

prachtige foto’s van het landschap met sneeuw zou kunnen gaan schieten? 

 

Reserveringen 2015 

Het nieuwe vakantieseizoen staat weer voor de deur. Reserveer nu al uw vakantie voor 

2015 via onze website www.terlingerhoeve.nl of bel ons even op 043-4571806. Zoals u van 

ons gewend bent hoeft u pas 6 weken voor aankomst de helft van de huursom aan te 

betalen. Wij kijken weer uit naar een nieuw seizoen, en verwelkomen u graag op onze hoeve. 



 

Valentijn / Carnaval 

Verras uw partner dit jaar eens echt, neem het weekend van 14 februari vrij en rij 

nietszeggend naar Zuid-Limburg. Van ons krijgt u een eigen huisje om helemaal tot rust te 

komen. Van de Limburgers heeft u in ieder geval geen last want die zijn allemaal carnaval 

aan het vieren. Vind u het ook leuk om even carnaval te vieren of helemaal los te gaan? 

Maak dan een wandeling op zondag naar een van de omliggende dorpen en aanschouw een 

van de carnavalsoptochten. Of neem op zaterdag of zondagavond een taxi naar Maastricht, 

Valkenburg of wellicht kleinschaliger naar een van de omliggende dorpen en deel neem in 

het grote carnavalsfeest. Zorg in ieder geval wel dat er een goede “bodem” vooraf is 

gelegd. Wij wijzen u wel de weg naar een van de vele eetcafés om eerst Limburgs Spek en 

Ei te eten. Hebt u nog een paar dagen langer vrij om carnaval te vieren (tot dinsdag) of om 

nog even langer te genieten met uw partner? Bijboeken is geen probleem, aan de prijs zal 

het in ieder geval niet liggen. 

 

Nieuwe seizoen 

Oud meubilair wordt vervangen, skelters krijgen een onderhoudsbeurt en het nieuwe 

gedeelte van onze hoeve wordt verder aangeplant. Kortom de voorbereidingen zijn weer in 

volle gang om er weer een geslaagd seizoen van te maken. 

Tot ziens op Terlingerhoeve. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jean, Elian en Maurice 


