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Beste lezer,
Augustus, het is een echte Hollandse zomer. Niet echt warm,
maar prima weer. Deze zomermaand is het relatief rustig.
Er is tijd voor wat langere termijn werk en de dieren zijn over
het algemeen lekker buiten en genieten van de zomer.
Over genieten gesproken; het is ook weer de tijd van
heerlijke zomeravonden, de BBQ aan met een lekker stukje
vlees uit onze winkel

Geplande
evenementen
-----

Dierennieuws

Veel leesplezier.
Annet, Gerard en Ronald
ZOMERKLUSSEN
In de zomer zijn alle dieren veelal buiten. Dat maakt dat er
ruimte is voor klussen waar je normaal niet aan toe komt. Zo ook
het uitbaggeren van de plas-dras van de kippen.
In onze kippenweides hebben we een
Plas-dras aangelegd. Het gaat om een
stukje aflopend grasland waar de
waterstand nagenoeg gelijk is aan die
van het maaiveld. In natte periodes,
ziet het eruitzien als een watervlakte; in
droge perioden als grasland. De natte
periodes zijn relatief kort, zodat het gras zich wel kan
ontwikkelen. Plas-dras is ideaal, de kippen kunnen er ongestoord
voedsel vinden, zoals wormen, omdat de bodem zacht is (tegen
het modderige aan).

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. Nu
hebben de lammeren een stuk
land geheel voor zichzelf.
De schapen hebben hun
eigen stuk land gekregen.
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Nog meer nieuws
Kennismaken met onze producten
MERGUEZ
Merguez (Arabisch:  )مرق ازis een worst
uit de Noord-Afrikaanse keuken die
wordt bereid van lamsvlees en is
gekruid met harissa. Daarnaast is er
vaak komijn, paprika, knoflook, olijfolie
en peper door verwerkt. Merguez wordt gebakken boven de grill
of barbecue en gegeten met brood of couscous.

Fotohoekje

Maar ook uit koekenpan smaken ze heerlijk. Zet een koekenpan
op middelhoog vuur. Doe een klontje boter in de pan en wacht
ongeveer 1 minuut tot de boter gesmolten is. Braad de worstjes
rondom bruin. Laat de worstjes vervolgens nog op laag vuur
zachtjes verder garen.
Merguez is bij ons verkrijgbaar.
Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt.
NIEUW KIPPENHOK
In de eerste maanden van 2021 hebben we
een nieuw kippenhok gebouwd. Er zijn eieren
uitgebroed van de Bonte Leghorn.
Een kippenras met een koeienlook (zie foto).
De kuikens zijn inmiddels aardig gegroeid.
In het najaar zullen we een kippenweide voor
deze kippen realiseren. Dat betekent palen
zetten, gaas trekken een schaduwbosje aanplanten etc. Dan
hebben zij lekker de ruimte om rond te scharrelen.
Om het kippenhok wind bestendig te maken hebben we alvast
het hok buiten gezet, zodat de dakbedekking in de warme
zomerzon kan ‘zetten’. Een secuur en acrobatisch klusje dat met
de trekker is uitgevoerd. Na het grasseizoen zetten we het op z’n
definitieve plek.

Natuur op het erf.
Jonge zwaluwen klaar
om uit te vliegen

De bramen staan er prachtig
bij. Het plukseizoen kan van
start; Heerlijk!!!
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