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Nieuwsbrief 04, november 2019 
 

Scharrelboerderij 

Wadwaai 
Wadway 10, 1687 PP, Wognum 

www.scharrelboerderij-wadwaai.nl  T: 06-53960268 

 

Beste lezer, 

November is van oudsher de slachtmaand en die maand 

werd vroeger dan ook zo genoemd. In deze tijd van het jaar 

stookte men flink in huis zodat het verse vlees kon drogen en 

geconserveerd werd voor de wintervoorraad. Tegenwoor-

dig is alles op ieder moment te krijgen en is het aanleggen 

van een wintervoorraad overbodig. In deze nieuwsbrief 

vindt u weer allerlei informatie over activiteiten op en rond 

de boerderij. We wensen u veel leesplezier. 

Annet, Gerard en Ronald 

 

Kippenweides 

De kippenweides naderen hun voltooiing. In de afgelopen week 

zijn de hekken en dammen geplaatst. Het bleef eindelijk een 

paar dagen droog, zodat het nieuwe nachthok geplaatst kon 

worden. Dat is vrijdag 1 november gedaan. Nu nog wat gaas 

aanbrengen en het is klaar. Het is de bedoeling dat de 

Australorps en de Noordhollandse Blauwen hun eigen veldje 

krijgen. De beplanting wordt nog aangebracht, zodat er ook 

wat natuurlijke schuil- of schaduwplekken worden gecreëerd.  

Ze hebben daarmee een prachtige plek om rond te scharrelen.  

 

Geplande 

evenementen 

9-11-2019 

Stoof erover  

 

Dierennieuws 

Dinsdagavond 5 november 

was het zover. Nadat Antonia 

de heel dag bezig was met 

nestelen wierp ze uiteindelijk  

6 gezonde biggen op de 

wereld.  

 

Het is een bont gezelschap 

van 4 beren en 2 zeugen. De 

eerste dag hadden ze nog 

wat ondersteuning nodig bij 

het zoeken van de melk bij 

moeder. Maar al snel hebben 

ze in de gaten hoe het moet. 

Naast eten is het heel veel 

slapen onder een lekkere 

warme lamp….  

Een mooi tafereeltje! 
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Nog meer nieuws 

Kennismaken met onze producten 

Riblappen 

Riblappen is suddervlees waarbij de 

marmering zich bevindt aan de rand van 

de lap. Riblappen komen uit de rug of nek, 

hierdoor is het zacht en uitermate geschikt 

voor stoofschotels. Het vlees van de dunne lende gaat over in 

de fijne riblap. Dat wil zeggen dat het vlees net iets minder mals 

is. De riblap heeft dus wat meer bereidingstijd nodig. De riblap is 

wat vetter, maar dat zorgt juist voor de lekkere smaak. Het vet 

kun je er na de bereiding eventueel afsnijden. 

Dit heerlijk stukje vlees is bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

Klauw bekappen 

Een van de voorbereidingen op de winter is het bekappen. Dit is 

een methode om de hoeven van de dieren te verzorgen. Zoals 

bij mensen de nagels regelmatig geknipt worden, moeten bij 

dieren de hoeven bekapt worden. Voor het bekappen worden 

verschillende gereedschappen gebruikt zoals een kniptang of 

een kapmes. Het bekappen van de koeien is een klus voor 

Annet. Als een volleerd pedicure neemt ze het vee onder 

handen. 

 

Vlees verkoop 

De winkel is iedere zaterdag open van 9.00 tot 13.00 uur, 

daarnaast op ieder moment via telefonische afspraak.  

 

 

Fotohoekje 

 

De Suffolks hebben het prima 

naar hun zin. Zeker als het 

zonnetje schijnt. 

 

De nieuwe biggetjes worden 

op weg geholpen bij het leren 

drinken bij moeder Antonia 

 

Bij Stoof erover in 2018 was er 

leuke aanloop van mensen. 

Het wordt 9 november a.s. vast 

ook weer een feestje 

 


