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Nieuwsbrief 07, februari 2020 
 

Scharrelboerderij 

Wadwaai 
Wadway 10, 1687 PP, Wognum 

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

 

Beste lezer, 

Het is februari. Dat is de derde en laatste maand van het 

winterseizoen. We hebben nog niet over een echte winter 

kunnen spreken. Wie weet zit er wat dat betreft nog wat in 

het vat. We wachten af. Op de boerderij is het relatief rustig. 

We hebben afgelopen week de eerste Suffolk lammetjes 

verwelkomd. Een vroeg lentegeluid.  

Veel leesplezier 

Annet, Gerard en Ronald 

 

Lammetjes 

De eerste lammetjes van 2020 zijn geboren. Onze Suffolk 

schapen gaan voor de troepen uit. Ze lammeren vroeger dan 

de Texelaars. Het Suffolkschaap is een Engels ras. Kenmerken 

van dit ras zijn de stevige bouw en de lange zwarte hangoren. 

Suffolkschapen zijn rustig van aard. Het is gewoon een prachtig 

gezicht dat gedartel rondom moeder.  

 

 

Geplande 

evenementen 

11-04-2020 

Lammetjesdag 

 

Dierennieuws 

Het gaat hartstikke goed 

met de biggetjes. Ze heb-

ben het prima naar hun zin. 

 

 

Ze verkennen de wereld om 

zich heen, zijn super 

nieuwsgierig en actief.  

Ze scharrelen lekker met 

elkaar door hun hok. De 

dapperste gaat voorop, de 

rest hobbelt erachteraan. 
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Nog meer nieuws 

Kennismaken met onze producten 

Saucijzen 

Een saucijs is een soort worst, meestal gemaakt 

van gekruid varkensgehakt. Het gehakt wordt 

bijeengehouden door een natuurlijke darm. De 

saucijs - waarvan de naam is afgeleid van het 

Franse woord saucisse - is verwant met de braadworst, zij het dat 

de saucijs dikwijls korter en iets dikker is.  

Een saucijs wordt in ongeveer 15 minuten gaar gebakken in een 

braadpan. Om het knappen van de worst tegen te gaan, wordt 

geadviseerd de saucijs alvorens deze te bakken, eerst te laten 

wellen in water. De saucijs kan ook worden bereid op de barbe-

cue of onder de gril. 

Saucijzen zijn bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

Scharrelen 

Scharrelen is eigenlijk het gedrag 

bij het zoeken naar eten. Kippen 

zijn vrijwel altijd op zoek naar voer. 

Dus werken en eten noemen we 

scharrelen. In de natuur is ze hier 

meer dan 50% van haar dag mee 

bezig. Zelfs al heeft ze de beschik-

king tot kant en klaar voer, hapklaar uit de voerbak. Dan nog zal 

ze de enorme drang hebben om te scharrelen. Het lekker be-

wegen in zand of strooisel is geen scharrelen maar ‘stofbaden’. 

Onze kippen hebben een ruime weide met bosschages waar 

veel ruimte is om te scharrelen. Ze zijn de hele dag door lekker 

buiten en als het tijd wordt om op stok te gaan kruipen ze bij el-

kaar in het hok.  

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 

 

Nieuwe lammetjes 2020:  

Broer en zus verkennen elkaar. 

 

De regenboog komt prachtig 

uit tegen een donkere lucht 

 

Alvast een verlangmomentje; 

wat is het heerlijk als al het vee 

weer onbekommerd naar 

buiten kan. 

 

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

