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Nieuwsbrief 06, januari 2020 
 

Scharrelboerderij 

Wadwaai 
Wadway 10, 1687 PP, Wognum 

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

 

Beste lezer, 

Het nieuwe jaar is begonnen. Wat gaat 2020 ons brengen? 

Er ligt ongetwijfeld veel moois in het verschiet.  

We wensen u alle goeds voor het jaar dat voor ons ligt.  

U bent het hele jaar door welkom op onze boerderij.  

We hopen u ook dit jaar weer te kunnen voorzien van 

heerlijk vlees. We zijn van plan gedurende het jaar ons 

assortiment verder uit te breiden. Via de nieuwsbrief, 

website en facebook houden we u op de hoogte. Er zijn 

plannen genoeg. We beginnen het jaar goed met een 

Wilde winterbarbecue op zaterdag 11 januari. 

Annet, Gerard en Ronald 

 

Winterbarbeque 

Bij Barbecueën denk je snel aan de zomer. Toch kan het ook in 

de winterperiode. Een lekker warm drankje, winterse gerechten. 

De winterkou hoeft geen spelbreker te zijn. Het zorgt voor een 

aparte sfeer. Het vraagt enige voorbereiding. Op het internet 

zijn tal van goede ideeën te vinden voor de organisatie van zo’n 

speciaal feestelijk evenementje in je eigen achtertuin. Met vlees 

van de scharrelboerderij wordt het bovendien extra smakelijk. 

Typisch voor de winterbarbecue zijn worsten, spekreepjes en 

steaks. Met zo’n heerlijk stukje vlees aangevuld met winterse 

groenten zet je je gasten gerechten voor 

waar ze de vingers bij aflikken. Om in de 

sfeer te komen houden we op zaterdag 11 

januari tussen 10.00 en 13.00 uur een wilde 

winterbarbecue op onze boerderij. 

 

Geplande 

evenementen 

11-01-2020 

Wilde Winterbarbecue 

 

Dierennieuws 

Sinds de kippenweides in 

gebruik zijn genomen loopt er 

ook een haan bij de Noord 

Hollandse Blauwen. Hij voelt 

zich helemaal op zijn plek en 

staat uitstekend z’n mannetje 

tussen al dat vrouwelijke 

schoon. 

 

Leuk om te weten is dat we 

deze haan zelf hebben 

uitgebroed. Hij is dus als ei 

begonnen bij ons.  

Inmiddels is het een jong 

druistig mannetje, dat zich 

kiplekker voelt bij z’n eigen 

toom kippen. 

 

 

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

Kennismaken met onze producten 

Kalfsschenkel (Ossobuco) 

Schenkel is de benaming voor een vleesproduct 

afkomstig van de poot van runderen en andere 

viervoetige dieren. Schenkels worden horizontaal 

uitgesneden en bestaan uit een vleesdeel en 

een mergdeel. 

Schenkels worden gebruikt in stoofschotels en bouillon. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen runderschenkels (rood van kleur) 

en kalfsschenkels (roze van kleur). Een bekend gerecht dat 

gemaakt wordt van kalfsschenkels is het Italiaanse ossobuco. 

Kalfsschenkels zijn bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

Wadwaai gaat duurzaam 

Medio december zijn 35 zonnepanelen op de schuur geplaatst. 

Daarmee gaan we onze eigen duurzame energie produceren. 

We maken gebruik van een 100% groene energiebron, de zon is 

een energiebron die altijd voorradig is. Het is een zinvolle 

bijdrage aan een duurzame wereld. In een ochtend zijn de 

panelen geplaatst en is alles aangesloten. Nu maar wachten op 

veel warmte en licht, dat kan worden omgezet in elektriciteit. 

 

 

 

 

Fotohoekje 

 

Sinds begin december zijn de 

kippenweides in gebruik. De 

Noord Hollandse Blauwen 

hebben het er uitstekend naar 

hun zin. 

 

Eind januari worden de eerste 

Suffolk lammetjes verwacht. 

Zullen het net zulke schattige 

belhamels zijn als deze 

Texelaars? 

 

 

Winterbarbecue aanbieding 

Tijdens de winterbarbecue geldt onze speciale aanbieding 

voor het barbecuevlees drie pakjes halen twee betalen, 

zolang de voorraad strekt. In het barbecueassortiment 

zitten: worsten, gemarineerde speklapjes, gemarineerde 

filetlapjes en gemarineerde procureur.  

Het proeven meer dan waard. 


