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Nieuwsbrief 27, Oktober 2021 
 

Scharrelboerderij 

Wadwaai 
Wadway 10, 1687 PP, Wognum 

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

 

Beste lezer, 

Het is alweer oktober. De herfst doet z’n intrede.  

Herfstbuien wisselen af met mooie zonnige dagen. Echt 

Hollands weer. Op de boerderij zijn de voorbereidingen op 

het winterseizoen in volle gang. De dierenverblijven zijn weer 

lekker schoon. Kortom er is hard gewerkt. 

In de herfst komen de stoofpotten weer op tafel.  

Met een stukje vlees uit onze winkel zijn die extra lekker.. 

Veel leesplezier. 

Annet, Gerard en Ronald 

 

BIGGEN 

Halverwege september was er 

babynieuws op de scharrelboer-

derij. Rietje heeft haar biggen op 

de wereld gezet. Nu ze een aantal 

weken oud zijn gaan ze bij mooi 

weer nog lekker naar buiten.  

Maar als het regent vinden ze 

het binnen prima.  

Tegen elkaar aanschurken in 

het warme stro.  

Moeder dicht in de buurt.  

Dus de bûk raakt lekker vol.  

En dan heerlijk slapen…….  

Wat wil je nog meer. 

 

Geplande 

evenementen 

----- 

 

Dierennieuws 

 

We hebben een nieuwe 

bewoner op de 

scharrelboerderij.  

Kees, een echte witte leghorn 

haan. Hij krijgt een eigen toom 

op de derde kippenweide. 

Het is een mooi beestje. 
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Nog meer nieuws 

Kennismaken met onze producten  

RUNDERSCHNITZELS  

De schnitzel komt oorspronkelijk uit de 

keuken van Oostenrijk. Runderschnitzels 

worden van het spier of staartstuk gesneden 

hiervan worden dunne lappen gesneden. 

Runderschnitzel is een mooi mager stukje 

vlees. De lapjes rundvlees die worden 

gebruikt komen in principe altijd van de delen die ook geschikt 

zijn voor rosbief. Ze worden heel dun 'dwars op de draad' 

afgesneden en soms ook wat geplet. Net als een gewone 

varkensschnitzel. De bereidingstijd is vrijwel even kort als de 

gewone biefstuk en het is de bedoeling dan het vlees van 

binnen rosé blijft. 

Runderschnitzel is bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

PLAS EN DRAS 

Afgelopen periode is de plas dras gegraven voor de derde 

kippenweide. Een Plas-dras is de aanduiding voor grasland waar 

de waterstand nagenoeg gelijk is aan die van het maaiveld.  

De kippen kunnen er gemakkelijk bij het water komen om te 

drinken, dan wel te baden.  

Daarnaast is het nachthok geplaatst.  

Zo krijgt de derde kippenweide zo zoetjes aan vorm.  

Daar zullen straks de Leghorns rondscharrelen. 

 

WATERPUT 

Afgelopen jaar is de waterput opgemetseld. 

Deze zomer hebben we het huisje erboven 

gemaakt. Nu nog de putemmer en het plaatje 

is compleet. Alhoewel je het niet zou zeggen 

raken we er niet door in de put.  

 

 

Fotohoekje 

 

Rietje laat haar biggen 

kennismaken met de 

modderpoel 

 
De vleeskoeien grazen in 

kruidenrijk gras. 

 

 

 


