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Nieuwsbrief 28, November 2021 
 

Scharrelboerderij 

Wadwaai 
Wadway 10, 1687 PP, Wognum 

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

 

Beste lezer, 

November is van oudsher de slachtmaand en die maand 

werd vroeger dan ook zo genoemd. In deze tijd van het jaar 

stookte men flink in huis zodat het verse vlees kon drogen en 

geconserveerd werd voor de wintervoorraad.  

De wintertijd is in gegaan. Het is vroeg donker.  

Een heerlijke tijd om te genieten van lekker eten met elkaar.  

Veel leesplezier. 

Annet, Gerard en Ronald 

 

BOSSAGE 

Afgelopen weekend is de bossage aangeplant op de derde 

kippenweide. Met deze bossage krijgen de kippen een fijne 

schaduw- en schuilplek. Bovendien valt er tussen de bosjes heel 

wat te scharrelen. We zien op de andere weides dat de kippen 

daar graag gebruik van maken. Het is voor hen een fijne plek 

om te vertoeven. Het was een leuke klus om samen op te 

pakken, want het resultaat is zeer naar tevredenheid. 

 

 

Geplande 

evenementen 

----- 

 

Dierennieuws 

 

DUROC (VARKEN) 

 

In één oogopslag  

te herkennen 

Met zijn rode vacht en 

hangende oren onderscheidt 

het Duroc varken zich  

van zijn soortgenoten.  

De oorspronkelijke herkomst is 

niet echte bekend.  

Het is een puur vleesras met 

meer vet tussen de spieren 

dan andere rassen en hierdoor 

is het vlees van nature mals, 

zacht en sappig.  
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Nog meer nieuws 

Kennismaken met onze producten  

BLINDE VINK  

Blinde vink is een Nederlands en Belgisch 

gerecht, gemaakt van gekruid gehakt 

omwikkeld met een dun lapje kalfsvlees. 

Het recept bestond al in de achttiende 

eeuw in de Provence waar men sprak over alouettes sans tête 

("leeuweriken zonder kop"). In Frankrijk is dit gerecht over het 

algemeen bekend onder de naam Paupiette. In het Franstalige 

deel van België wordt blinde vink "oiseau sans tête" genoemd en 

in verschillende regio's in Vlaanderen "vogel(tje) zonder kop" en 

"loze vink". De blinde vink wordt gebraden en in het algemeen 

gegeten in een avondmaaltijd met aardappelen en groente. 

 

Blinde Vink is bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

 

KIPPENWEIDE 

De voltooiing van kippenweide nummer 3 

vordert gestaag. Afgelopen week zijn de 

palen voor de afrastering geplaatst.  

Je kan nu goed de afmeting lezen.  

Het gaas kan worden bevestigd, de dam en 

het poortje gemaakt en ingehangen.  

Dan kan Kees binnenkort met z’n toom de 

intrek nemen in dit ruime verblijf.  

 

GEVONDEN VOORWERP 

Onlangs is er een brillenkoker met 

bril op de parkeerplaats gevonden. De eigenaar 

kan het in de winkel komen ophalen. 

 

 

MOOIE PLAATJES 

Het najaar levert in de vroege morgen 

vaak mooie plaatjes op. Lage mist 

over de landen, een felle opkomende 

zon. Dan kan je echte genieten van 

het weidse uitzicht en van het harde 

werk van een spin……. heel dichtbij. 

 

 

Fotohoekje 

 

Het leven op de 

scharrelboerderij in beeld 

gebracht voor  

I live green magazine  
(foto’s Nadine op den Kelder)  

 

 

 

 

 


