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Beste lezer, 

September, de laatste maand van de zomer. Aan het weer 

merk je al dat de herfst nadert. De zomerse salades maken 

plaats voor herfstkost. Het fruit aan de bomen wordt zo 

zoetjes aan plukrijp. Het voorbereiden op het najaar is in 

volle gang, maar ook de BBQ is nog niet opgeborgen. 

Genieten met een grote G, daar mag een heerlijk stukje 

vlees natuurlijk niet bij ontbreken. 

Veel leesplezier. 

Annet, Gerard en Ronald 

 

BIGGEN 

24 mei j.l. zijn de biggen geboren. Ze zijn inmiddels dus zo’n 15 

weken. Om moeder rust te geven zijn ze gespeend. Dat wil 

zeggen dat ze hun eigen weide en ruimte hebben.  

Daar vermaken zij zich opperbest. Ze rennen, ravotten, 

rommelen er vrolijk op los. Dat put uit, dus slapen kunnen ze ook 

als de beste. En dan schurken ze lekker tegen elkaar aan.  

Ga gerust eens kijken als u onze winkel bezoekt. 

 

 

Geplande 

evenementen 

----- 

 

Dierennieuws 

 

Naast onze eigen dieren 

voelen ook andere dieren zich 

bij ons thuis.  

In de tuin gonst het van het 

leven, vlinders, bijen en 

andere insecten gedijen er 

prima. 
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Nog meer nieuws 

Kennismaken met onze producten  

LAMSSCHOUDER 

De lamsschouder is afkomstig van de 

voorpoten van het lam. De achterpoten 

leveren de lamsbout. De lamsschouder is 

een mals en veelzijdig stukje lamsvlees. Je 

kan er in de keuken veel kanten mee uit. 

Zowel lamsschouder als lamsbout is bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

LAPPENDAG 

De herfst komt dichterbij. 

Zomerse dagen worden 

afgewisseld met guur weer. Dus 

de herfstgerechten worden weer 

op tafel gezet. Het is echt 

genieten van een warme 

stoofpot als de regen tegen de 

ramen klettert. Om de smaak te 

pakken te krijgen is het komende 

maand iedere dag lappendag.  

Onze lappen zijn bij uitstek 

geschikt voor een herfstige 

stoofpot. Gedurende de maand 

september zijn de varkens-, runder- en kalfslappen met korting in 

de aanbieding, zolang de voorraad strekt. 

 

 

SAP MAKEN 

We zijn erg blij met onze bessentuin en boomgaard. 

Er zijn oude hoogstamrassen geplant. Deze komen 

ieder jaar mooi in bloei en leveren steeds meer 

vruchten af. Sinds dit jaar hebben we het sap 

maken ontdekt. Zo hebben we alle appels 

opgeraapt die na de harde wind zijn gevallen. Via 

de sappan krijgen ze een prima eindbestemming. 

Wij genieten er erg van, een leuke tip voor als je niet 

weet wat je met je fruitoogst kan doen. 

Niet moeilijk en met een heerlijk resultaat.  

 

 

Fotohoekje 

 

 

Mooi hè,  

Al het jongvee lekker buiten.  

Ze hebben lekker de ruimte. 

 
 

 

 

 


