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Nieuwsbrief 15, Oktober 2020 
 

Scharrelboerderij 

Wadwaai 
Wadway 10, 1687 PP, Wognum 

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

 

Beste lezer, 

Oktober, ook wel de wijnmaand, is de maand op de 

boerderij waarin de laatste voorbereidingen op de winter 

plaatsvinden. Het wordt natter, dat betekent dat de dieren 

niet meer alle dagen buiten zijn, of kort buiten zijn. Het 

jongvee gaat eerst naar binnen. De rest volgt daarop.  

Een maand met de nodige drukte dus. 

Veel leesplezier 

Annet, Gerard en Ronald 

 

Schapen houden het jaar rond 

Begin september gaan de schapen in 

goed gras, het zogenaamd flushing. Dat 

houdt in dat de schapen gaan groeien. In oktober gaan de 

schapen bij de ram. Er worden ca. drie koppels gevormd, die 

allemaal hun eigen ram krijgen. Vanaf dat moment wordt 

werkelijk alles bijgehouden en genoteerd. Als alles goed is 

gegaan worden begin maart de eerste lammetjes geboren. Het 

is een gigantische drukke tijd, maar het geeft ontzettend veel 

voldoening. Halverwege april is het lammeren voorbij. In de 

eerste helft van juni worden de schapen geschoren. Half juli 

gaan de lammeren bij de schapen vandaan, waarbij de 

lammeren worden gewogen. Dat is de tweede keer, want bij 

geboorte wordt hun gewicht voor het eerst bepaald. De derde 

weging vindt plaats rond half september, dan wordt bepaald 

welke dieren we houden voor de eigen fokkerij.  

 

Geplande 

evenementen 

----- 

 

Dierennieuws 

 

 

 

De hanen zoeken het 

hogerop. Ze zitten graag 

bovenop het kippenhok. 

Alhoewel dit plaatje een 

olympische allure heeft.  

Hier zie je onze Epke z’n 

oefeningen doen op de balk. 

Terwijl op de achtergrond een 

vakkundige jury klaar zit om al 

die acrobatiek te beoordelen. 

Of zou het toch een vorm van 

natuurlijk gedrag zijn, waarin 

een pikorde wordt bepaald? 

 

 

 

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


   

  Pagina 2 van 2 

   
 

Nog meer nieuws 

Kennismaken met onze producten 

Entrecote 

Entrecote is een biefstuk met een lekker 

randje vet, gesneden uit de rug (tussen de 

ribben). Entrecote is er van varken, rund en 

kalf. Het is voor veel vleesliefhebbers het 

meest smakelijke vlees. Het is mals vanwege het feit dat de spier 

bij leven niet veel werk heeft verricht. Er zijn diverse varianten en 

kenmerken voor de entrecote. De marmering van het stuk vlees 

is een pure smaakmaker, maar bepaalt niet de malsheid. Die is 

afhankelijk van de leeftijd van het dier en fijnheid van draad van 

de spiervezels.  

De basisbereiding van een entrecote. Laat de entrecote een 

half uur voor het bereiden op temperatuur komen en dep het 

droog. Verhit braadboter in een koekenpan. Bak de entrecote 

aan beide zijden 2 a 3 minuten en hou de entrecote in 

beweging tijdens het bakken, maar prik er niet in met een vork. 

Wikkel het vlees in folie en laat het even rusten. Voeg zout en 

peper naar smaak toe. 

Entrecotes van kalf en rund zijn bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

Kippen 

Kippen zijn sociale dieren die van nature leven in kleine groepjes 

bestaande uit een haan, enkele hennen en eventueel kuikens. 

De groep heeft een duidelijke rangorde. Dat noemen we de 

pikorde. De dieren kennen elkaar en respecteren de sterkste van 

de groep. De haan verdedigt zijn hennen tegen indringers en 

waarschuwt voor gevaar. Hij lokt de hennen naar voedsel en 

naar een veilige slaapplaats. Kippen zijn intelligenter en hebben 

meer emoties dan menigeen denkt. 

Op onze scharrelboerderij leven de kippen in 

een toom van 15 tot 20 kippen. Ze hebben 

een mooie ruime weide met nachthok tot 

hun beschikking. 

 

Vlees bestellen 

Vlees bestellen gaat gemakkelijk via het bestelformulier op onze 

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

telefoonnummer 06-53960268.  

 

 

Fotohoekje 

 

Nog ff lekker naar buiten 

 

Mist in de morgen levert 

mysterieuze plaatjes op 

 

In het kippenhok hebben we 

extra leghokken gemaakt. De 

kippen weten ze te vinden! 
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