Nieuwsbrief
Na een heerlijk warm Hemelvaart weekend en een iets kouder Pinkster weekend kijken wij
met veel plezier uit naar de zomer en het bijbehorende vakantieseizoen. Hieronder een
aantal leuke activiteiten en updates om uw bezoek aan Zuid-Limburg weer te laten slagen.

Buiten activiteit: Schapen drijven in Cottessen
In Zuid-Limburg valt er van alles te beleven, zo delen wij
graag leuke activiteiten welke in onze omgeving te doen zijn.
In Cottessen kan er een buiten activiteit schapen drijven met
bordercollies geboekt worden. Bij de demonstratie is aan het
einde gelegenheid om zelf in actie te komen en met een
groepje deze hondebaan over te nemen en zelf schapen te
gaan drijven. De jonge kinderen kunnen als ze willen de
schapen knuffelen. Heel leuk voor kinderen. Voor meer informatie kijk op
http://www.groepsverblijf.nl/4-activiteiten---groepsverblijf-zuid-limburg.html

Opknapbeurt rondom de boerderij
Op verzoek van onze jongere gasten is het
parcours voor onze skelters met de nodige
vierkante meters rondom de boerderij
uitgebreid. Zo zijn in het voorjaar alle
parkeerplekken, de oprit vanaf Banholt en
ruimte rondom de boerderij bestraat. Ook
de laad en los parkeerplekken zijn
aangepakt. Voor de liefhebbers is er tot
slot een jeu-de-boule baan aangelegd. Jean
had ook nog wat verf in de kelder waarmee
alle houtwerk een nieuw likje verf heeft gekregen. Kortom er is weer het nodige opgeknapt.

Bronk Eijsden, traditie in Zuid-Limburg
Ieder jaar trekt, traditiegetrouw, op de
tweede zondag na Pinksteren de
Bronkprocessie door Eijsden. Dit is een andere
benaming voor de kerkelijke rondgang door het
dorp ter ere van de instelling van het heilige
sacrament. Dit jaarlijks terugkerend gebeuren,
het zgn. ‘bronkfeest’ vindt van oudsher vroeg
in de zomer plaats in de meeste kernen van de
gemeente rondom Eijsden. Het begint in
Eijsden op de ochtend van de tweede zondag na Pinksteren met een religieuze processie,
gevormd door allerlei gekostumeerde groepen, die de dorpspastoor begeleiden en gaat
daarna gedurende twee à drie dagen verder met onder andere reidansen. Deze reidans,
'cramignon' genaamd, is een gebruik dat is overgewaaid uit het nabijgelegen Wallonië. Bent
u in de maanden mei, juni en of juli in Zuid-Limburg check dan de evenementen kalender
voor de processies in de buurt, het is zeker de moeite waard om eens te bekijken!

Zomer Vakantie!
De meeste huisjes zijn tijdens de zomer periode al verhuurt maar wij hebben er nog enkele
vrij. Hebt u nog geen plannen gemaakt, wees er dan snel bij.
Tot ziens op Terlingerhoeve.

Met vriendelijke groet,
Jean, Elian en Maurice

