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Nieuwsbrief 05, december 2019 
 

Scharrelboerderij 

Wadwaai 
Wadway 10, 1687 PP, Wognum 

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

 

Beste lezer, 

December, de feestmaand. Na het Sinterklaasfeest gaat de 

aandacht naar het kerstfeest. Een gezellige tijd waarin we 

elkaar opzoeken. Familie, vrienden en bekenden 

ontmoeten elkaar aan een prachtig gedekte kersttafel. 

Hebt u het plan voor het kerstdiner al klaar?  

Hebt u gedacht aan een heerlijk stukje vlees van de 

scharrelboerderij. Ons ruime assortiment biedt genoeg 

mogelijkheden voor een sfeervolle en zeer smakelijk 

feestmaal.  

We wensen u fijne feestdagen en een zeer voorspoedige 

start van het nieuwe jaar !!! 

Annet, Gerard en Ronald 

 

Stoof erover 

Zaterdag 9 november hadden we Stoof erover. 

Het weer werkte niet echt mee. Het was een 

echte herfstige zaterdag. Toch was er redelijke 

belangstelling. Er was oog voor de nieuwe 

biggetjes. Die hadden het goed toeven onder de warme lamp, 

dicht bij moeder Antonia. In de winkel kon men een stoofpotje 

proeven klaargemaakt door onze huiskok. Dat nodigde uit tot 

zelf proberen, dus de kalfs- en varkenslappen 

vonden goed aftrek. We kijken terug op een 

geslaagd evenement en hopen dat u weer 

de weg naar de Scharrelboerderij weet te 

vinden bij een volgend evenement. 

 

Geplande 

evenementen 

11-01-2020 

Wilde Winterbarbecue 

 

Dierennieuws 

De biggetjes groeien goed. Ze 

verkennen steeds actiever de 

wereld om zich heen. Lekker 

ravotten met elkaar in het hok. 

 

Na al het spelen hebben ze 

honger. Ze krijgen wat extra 

biggenkunstmelk van Gerard 

omdat moeder Antonia wat 

minder melk heeft dan 

gebruikelijk.  

De biggen genieten er 

zichtbaar van. Ze slobberen 

het gulzig naar binnen als 

echte smulpapen. Het lijkt 

bijna een wedstrijd ‘wie het 

het snelst kan.’ 

 

 

http://www.scharrelboerderij-wadwaai.nl/
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Nog meer nieuws 

Kennismaken met onze producten 

Lamskoteletten 

Lamskoteletten zijn bekend om hun zachte malse 

smaak en hun korte bereidingstijd. Lamskoteletten 

zijn dik en vlezig met een mooi vetrandje, dat 

wegsmelt tijdens het bakken en het vlees heerlijk 

mals houdt. Koteletten kunnen ook uit de schouder van het lam 

gesneden worden. Dan spreek je van schouderkarbonade. 

Koteletten, die aan één stuk uit het voorste deel van de rug 

gesneden worden, heet een lamsrack. Het rack bestaat uit 

meerdere lamskoteletten. Het rack wordt in z'n geheel 

gebraden, waarna de koteletten worden losgesneden. 

Heerlijke lamskoteletten zijn bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

Koeien knippen 

Een van de voorbereidingen op de winter is het knippen van de 

koeien. Omdat de koeien ’s winters binnen blijven wordt hun 

vacht geschoren. Dat is voor een betere hygiëne. De vacht is 

dan weer helemaal schoon. De koeien vinden het heerlijk als ze 

door Annet onder handen worden genomen. Ze hanteert de 

tondeuse met vaste hand. Geen krulletjes of blonde vlechten, 

maar een lekker opgeschoren vachtje. De dames vinden het 

heerlijk en als de knipbeurt voorbij is, gaan ze relaxt herkauwen. 

 

 

 

 

 

Vlees verkoop 

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

daarnaast op ieder moment via telefonische afspraak.  

 

 

Fotohoekje 

 

22 november is er een 

prachtige zomereik geplant. 

Een mooie schaduwplek voor 

de varkens komende zomer. 

 

De kippetjes genieten van hun 

scharrelruimte 

 

In de koude winter gaat er 

niets boven een kop snert 

gemaakt met vlees van de 

scharrelboerderij. 

 


