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Beste lezer, 

Augustus is een warme en tot nu toe droge maand.  

We hopen inmiddels op wat regen. Maar het mooie weer is 

natuurlijk ook genieten. Alles is lekker naar buiten. Als het te 

warm is blijven de dieren overdag binnen en gaan ze als het 

avond wordt de wei in. Ook dat is prima te doen…. 

Veel leesplezier. 

Annet, Gerard en Ronald 

 

STRO 

Augustus is de tijd om stro binnen te halen. Dat 

warme klusje hebben we onlangs geklaard. Er 

liggen weer ca. 200 strobalen op zolder.  

Voor veel mensen is het onduidelijk wat nu 

precies stro is en wat hooi. Dit komt omdat 

deze termen vaak door elkaar worden gebruikt. Hooi is gedroogd 

gras en is daarom soms ook wat groenachtig gekleurd. Hooi 

wordt gebruikt als voedsel.  

 

Stro bestaat uit de droge bloeistengels van graanplanten en 

heeft daarom ook een grovere structuur. Bij het maaidorsen van 

graan blijven de plantenstengels met de uitgedorste aren achter 

op het land. Deze worden tot grote ronde balen opgerold of tot 

rechthoekige strobalen samengeperst. Stro ziet er vaak wat 

geelachtig uit en wordt gebruikt als bodembedekking.  

Stro kan goed warmte isoleren en is dus ideaal voor in een 

varkens- of schapenhok.  

 

Geplande 

evenementen 

---- 

 

Dierennieuws 

 

ALS KOOL 

De biggen groeien als kool.  

Ze genieten van  

het buitenleven,  

samen met moeder.  

En de oudere neefjes en 

nichtjes vinden het 

modderbad heerlijk. 

Daar zitten ze graag in! 
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Nog meer nieuws 

Kennismaken met onze producten  

HAMBURGER 

Een hamburger is een schijf gebakken of gegrild 

gemalen vlees. Volgens het Library of Congress 

diende de Deense kok Louis Lassen in zijn 

lunchkraam Louis' Lunch in New Haven in 1900 

de eerste hamburger op. De hamburger werd 

snel populair en verspreidde zich over de Verenigde Staten.  

Het succes was deels te danken aan het feit dat men nu een 

vleesgerecht had dat staand of lopend gegeten kon worden, 

zonder bord en zonder bestek. Tijdens de Louisiana Purchase 

Exposition in 1904 kreeg het broodje pas echt bekendheid 

doordat het daar op grote schaal verkocht werd aan een 

internationaal publiek. Hier deed de naam hamburger definitief 

zijn intrede. Het voordeel was dat hamburgers makkelijk te 

bereiden zijn en je relatief veel hamburgers tegelijk op een 

bakplaat kwijt kunt waardoor één kok een groot aantal gasten 

kan bedienen. Het is een populair product dat bijna overal ter 

wereld geserveerd wordt. 

Hamburgers zijn bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

 

VOORBEREIDING DEKSEIZOEN 

Een ooi mag niet te mager of te dik zijn aan het begin van het 

dekseizoen. Ze wordt dan moeilijker drachtig en krijgt minder 

lammeren. Voor het dekken worden de schapen geflusht. 

Flushing houdt in dat je je ooien 6 tot 8 weken voor het 

dekseizoen op een schrale weide zet. In die periode zijn de 

lammeren meestal net gespeend, waardoor de uier optimaal 

opdroogt. De ooien worden vier weken voor de eigenlijke 

dekperiode verplaatst naar een weiland met veel en eiwitvol 

gras. Hun lichaamsgewicht neemt door de volle voeding toe.  

De groeiende conditie van de ooi heeft een positief effect op 

haar eierstokken en eisprong. Ze produceert meer eicellen 

waardoor de uiteindelijke worp groter wordt. 

 

 

 

Fotohoekje 

 

Heerlijk die modderpoel 

 

Ook de kippen zoeken de 

schaduw op… 

 

 

 


