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Nieuwsbrief 02, september 2019 
 

Scharrelboerderij 

Wadwaai 
Wadway 10, 1687 PP, Wognum 

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

 

Beste lezer, 

September is begonnen. De zomer loopt op haar eind.  

We gaan zo zoetjes aan de voorbereidingen treffen voor de 

herfst. Dat betekent onder andere dat de stallen weer 

schoongemaakt worden, voor als de dieren vanwege het 

weer langer binnen blijven. Zo zijn er tal van klussen die nu 

nog even gedaan kunnen worden. Het is een mooie tijd. 

We wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief 

Annet, Gerard en Ronald 

 

Varkensdag 31 augustus 2019 

Zaterdag 31 augustus was het Varkensdag. We kijken er heel 

tevreden op terug. Er was de hele dag door leuke belangstel-

ling. De bezoekers waren zeer geïnteresseerd in het wel en wee 

op de boerderij. Er was tijd voor een praatje, een koppie en een 

heerlijk hapje scharrelvlees van de BBQ.  

Het was extra feestelijk omdat Antonia haar 3e verjaardag 

vierde. Zij liet zich dit welgevallen en genoot samen met Miep  

en Arie van de zon en het modderbad.  

Het was een leuk evenement!  

 

Geplande 

evenementen 

9-11-2019 

Stoof erover  

 

Dierennieuws 

Heugelijk nieuws over Antonia. 

Ze is drachtig. Dat betekent 

dat we nieuwe biggetjes 

verwachten. Als alles gaat 

zoals verwacht zal ze begin 

november biggen. En kunnen 

we spoedig daarna het jonge 

grut door het stro zien 

scharrelen. 
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Nog meer nieuws 

Kennismaken met onze producten 

Procureur 

De nek is - met been - beter bekend 

als het deel van het varken waar de 

slager schouder- en halskarbonade 

van hakt. De procureur wordt vaak 

gebruikt als mals en sappig braadstuk 

of om een doorregen rollade van te 

maken. Doorregen houdt in dat dit vleesdeel is opgebouwd uit 

afwisselend mager vlees en spek. 

Een heel andere bestemming is pulled pork. De procureur wordt 

dan gemarineerd en urenlang op lage temperatuur gegaard. 

Vervolgens wordt het met twee vorken uit elkaar getrokken en 

maakt men er met koolsla en een dressing een maaltijdbroodje 

van. 

Dit heerlijk stukje vlees is bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

Stoof erover 

Zaterdag 9 november organiseren we Stoof erover.  

Het is dan dik herfst. De tijd van guur weer. Het is echt genieten 

van een warme stoofpot als de regen tegen de ramen klettert. 

Om de smaak te pakken te krijgen kunt u deze zaterdag terecht 

voor heerlijk stoofvlees.  

Als alles gaat zoals gepland zijn dan ook de nieuwe biggetjes te 

bewonderen. Via onze facebook pagina houden we u op de 

hoogte van de voortgang. 

Vlees bestellen 

Vlees bestellen gaat gemakkelijk via het bestelformulier op onze 

website: www.scharrelboerderij-wadwaai.nl, of onder 

telefoonnummer 06-53960268 

Zelf ophalen en bekijken wat je wilt kopen kan natuurlijk ook op 

ons adres Wadway 10,1687 PP Wognum.  

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

daarnaast op ieder moment via telefonische afspraak.  

 

 

 

Fotohoekje 

 

Antonia, Arie en Miep genoten 

tijdens Varkensdag zichtbaar 

van het mooie weer op hun 

favoriete schaduwplekje 

 

Graag stellen we u onze 

nieuwste aanwinst voor: 

Randy de Suffolkram.  

Hij loopt samen met de 

Suffolkschapen in de 

boomgaard 

 

http://www.scharrelboerderij-wadwaai.nl/

