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Nieuwsbrief 17, December 2020 
 

Scharrelboerderij 

Wadwaai 
Wadway 10, 1687 PP, Wognum 

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

 

Beste lezer, 

December, ook wel de wintermaand genoemd. We 

bereiden ons voor op de feestdagen. Dat krijgt dit jaar een 

heel ander karakter. We doen er alles aan om er een 

gezellige sfeervolle maand van te maken, zonder groots uit 

te pakken. Voor de dieren is er niet zoveel verschil. Ze 

vertoeven heerlijk in hun hokken in de stal. Tijdens de 

donkere dagen duiken ze lekker iets dieper het stro in. 

De winkel is met het oog op de feestdagen sfeervol 

ingericht. Zo werken we toe naar het eind van 2020. 

Veel leesplezier 

Annet, Gerard en Ronald 

 

De winkel is open 

Nog even en de feestdagen staan weer voor de deur. Nadat de 

laatste pepernoten zijn opgegeten, mag de kerstboom weer 

uitgezocht worden, de kerstversiering kan weer van de zolder 

worden gehaald en de straten worden versierd met flonkerende 

lichtjes. Een tijd vol gezelligheid, warmte, licht en heerlijk eten. 

Om u de gelegenheid te bieden om een 

heerlijk stukje vlees voor de kerstmaaltijd in 

huis te halen is de winkel in de week van 

maandag 20 december tot aan kerst iedere 

dag geopend van 9.00 t/m 17.00 uur. 

 

Geplande 

evenementen 

----- 

 

Dierennieuws 

 

Witte Leghorn 

We hebben nieuwe 

inwoners op de 

Scharrelboerderij, sinds kort 

lopen Witte Leghorns tussen 

de Australorps. 

De Leghorn komt wereldwijd 

voor, maar elk land heeft 

zijn eigen type. De 

Nederlandse Leghorn is 

betrekkelijk slank.  

Het ras zou zijn vernoemd 

naar de Italiaanse 

havenstad Livorno, in het 

Engels Leghorn. Voor zover 

de herkomst is te traceren, is 

het wellicht beter te spreken 

van een Amerikaans ras met 

Mediterrane trekjes. 
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Nog meer nieuws 

Kennismaken met de producten 

VLEES VAN DE HAAS (wild op tafel); De haas is 

een langeafstandsloper, snel, mager en lenig, 

waardoor het vlees krachtig van smaak is en 

een echte wildsmaak heeft. Dit in 

tegenstelling tot konijn, wat lichter van smaak 

is. Het donkerrode vlees van de rug van de haas is een heerlijk 

stukje zacht vlees, terwijl de poten ideaal zijn om te stoven, bijv. 

in een overheerlijke hazenpeper. In samenwerking met de jager 

bieden we tijdens het wildseizoen haas uit de Westfriese polder. 

In de maand december is haas op bestelling bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

Varkensleven 

Ze zeggen wel eens: zo lui als een varken. Dat blijkt nog te 

kloppen ook. Een varken ligt maar liefst tachtig procent van de 

tijd niets te doen. Wageningen Universiteit heeft het onderzocht 

en kwam tot de conclusie dat een varken veel wil rusten, liefst in 

het gezelschap van andere varkens.  

Varkens zijn sociale en gevoelige dieren.  

Ze kennen en herkennen 26 verschillende geluiden waarmee ze 

boodschappen en stemmingen weergeven. Ergernis, tegenzin, 

welbehagen, honger, woede, pijn - een varken drukt het 

allemaal uit. Ze nemen ook emoties van elkaar over. Deze vorm 

van empathie is van invloed op hun welzijn. Wanneer varkens 

gelukkige varkens horen, dan spelen ze vaker, is uit onderzoek 

gebleken. 

We geven onze varkens 

regelmatig de gelegenheid 

om lekker buiten samen te 

ravotten. De nieuwe 

varkensweides bieden daar 

nog meer mogelijkheden toe. 

 

 

Vlees bestellen 

Vlees bestellen gaat gemakkelijk via het bestelformulier op onze 

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

telefoonnummer 06-53960268.  

 

 

Fotohoekje 

 

Nu de natte en koude periode 

begint blijven de koeien 

binnen. Ze hebben het daar 

prima naar hun zin. 

 

Het is haast niet meer voor te 

stellen, maar drie jaar geleden 

moest er naast de winkel nog 

veel gebeuren om ruimte te 

maken voor het aanleggen 

van de tuin.  

Dat is tot onze volle tevreden-

heid meer dan gelukt.  

Het ziet er nu heel anders uit 
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