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Nieuwsbrief 09, april 2020 
 

Scharrelboerderij 

Wadwaai 
Wadway 10, 1687 PP, Wognum 

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

 

Beste lezer, 

Het is alweer april. Het voorjaar is nu duidelijk voelbaar.  

De dieren gaan zo zoetjes aan weer naar buiten. Het 

lammerseizoen is volop bezig. De meeste schapen hebben 

hun lammeren op de wereld gezet. Op dat vlak wordt het 

rustiger. De buitenklussen dienen zich aan, zoals het 

bemesten van het land als voorbereiding op het grassen. 

Veel leesplezier 

Annet, Gerard en Ronald 

 

Lammetjesdag 

Helaas hebben we lammetjesdag moeten afgelasten in 

verband met de maatregelen omtrent het coronavirus. 

Gezondheid staat voorop. In de loop van het jaar zullen we als 

het allemaal weer is toegestaan nieuwe evenementen 

organiseren. Nu zult u de lammetjes van afstand kunnen volgen. 

Op onze facebookpagina plaatsen we geregeld updates over 

het lammerseizoen.  

 

Geplande 

evenementen 

----- 

 

Dierennieuws 

 

Mogen we Pieter aan u 

voorstellen onze nieuwe 

Australorp haan. Het is nog 

even wennen voor hem, 

een eigen toom kippen, 

maar hij weet zich steeds 

beter te manifesteren. Hij 

laat zich regelmatig horen. 

 

 

 

Deze drieling schurkt 

lekker tegen moe-

der aan na een half 

uurtje huppelen en 

dansen door het stro 

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

Kennismaken met onze producten 

Rollade 

Rollade is een gerecht waarbij verschillende 

gekruide plakken vlees om elkaar heen wor-

den gedraaid. Om de rollade bij elkaar te 

houden wordt een touwtje gebruikt. Rollade 

wordt veelal gemaakt van varkensvlees, 

maar ook van lam, kalf of rund. Een rollade wordt als feestelijk 

eten beschouwd en bij hoogtijdagen gegeten. Na het braden 

wordt het touwtje verwijderd, waarna de rollade in plakken 

wordt gesneden. Rollade wordt zowel warm als koud gegeten. 

Varkens-, lams en kalfsrollade zijn bij ons verkrijgbaar.  

Een smakelijk idee voor een heerlijk Paasdiner !!!! 

Sleepslang bemesten 

Vanaf 15 februari mag het grasland weer 

worden bemest. De eerste keer van het 

seizoen wordt daarvoor de methode 

sleepslangen toegepast.  

Bij het sleepslangen heb je geen zware mesttank en bemester 

achter de trekker. De mest wordt onder hoge druk door een 

kilometerslange slang naar de bemester gepompt. Voordelen 

zijn dat je minder structuurschade hebt aan de bodem, je kunt 

onder minder gunstige omstandigheden – natte grond – eerder 

bemesten en het gaat snel. In korte tijd heb je flink wat hectares 

bemest.  

 

Vlees bestellen 

Vlees bestellen gaat gemakkelijk via het bestelformulier op onze 

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

telefoonnummer 06-53960268.  

 

 

Fotohoekje 

 

We hebben een aantal eieren 

in de broedmachine gedaan. 

Over een week of drie komen 

ze uit. Dan zijn er nieuwe 

pluizenbollen die uitgroeien tot 

volwaardige kippen. 

 

De biggen mochten onlangs 

alvast eens buiten kijken.  

Dat vonden ze wel even 

spannend. Ze wisten niet zo 

goed waar ze het moesten 

zoeken en begonnen eerst 

hard rondjes te lopen, maar 

toen een volwassen 

exemplaar liet zien dat je ook 

lekker kon grazen was het 

goede voorbeeld zo gevolgd. 
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