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Nieuwsbrief 41, December 2022 
 

Scharrelboerderij 

Wadwaai 
Wadway 10, 1687 PP, Wognum 

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

 

Beste lezer, 

December is aangebroken, een feestmaand. 

Tijd om te vieren en elkaar op te zoeken, samen te eten. 

U kunt natuurlijk bij ons terecht voor een heerlijk stukje vlees 

om het extra feestelijk te maken. Wellicht hebt u onze flyer 

al in huis boordevol suggesties voor een geslaagd diner. 

Op de boerderij is het winterseizoen aangebroken. Dat 

betekent voornamelijk binnenwerk, want het wordt zo 

zoetjes aan te koud buiten. 

Veel leesplezier. 

Annet, Gerard en Ronald 

 

Extra openingstijden 

Nog even en de feestdagen staan weer voor de deur. Nadat de 

laatste pepernoten zijn opgegeten, mag de kerstboom weer 

uitgezocht worden, de kerstversiering kan weer van de zolder 

worden gehaald en de straten worden versierd met flonkerende 

lichtjes. Een tijd vol gezelligheid, warmte, licht en heerlijk eten. 

Om u de gelegenheid te bieden om een 

heerlijk stukje vlees voor de kerstmaaltijd in 

huis te halen is de winkel extra geopend 

tijdens de koopavonden tot 21.00 uur, op 

donderdag en vrijdag 15, 16, 22 en 23 

december. 

 

Geplande 

evenementen 

---- 

 

Dierennieuws 

 

NAAR HUIS 

Het wordt al kouder en natter. 

Voor het jongvee is het niet fijn 

meer om buiten te zijn. 

Op een mooie novemberdag 

zijn ze over de weg terug naar 

de boerderij geleid. In het 

najaarszonnetje levert het 

mooie plaatjes op 

Ze staan nu weer  

lekker warm op stal 
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Nog meer nieuws 

Kennismaken met onze producten  

LAMSPOULET 

Lamspoulet is nieuw in ons assortiment.  

Zin in een lekker stoofpotje? Denk ook eens 

aan lamspoulet! Dit zijn stukjes lamsvlees, 

gesneden uit de schouder, hals en borst van 

het lam. De vrij magere stukjes lenen zich 

perfect voor het stoven van een lekker potje, 

ragout, tajines soepvlees en lamskroketten. Het vlees verandert 

dan in superzacht en smaakvol vlees. 

Lamspoulet is bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

 

INSEMINEREN VARKENS 

Een zeug is iedere drie weken 

vruchtbaar, dit wordt ook wel 

'bronstig' of 'berig' genoemd. 

Wanneer zeugen vruchtbaar zijn, 

zullen ze verstijven en blijven staan 

(sta-reflex tonen). Dit gedrag is een signaal dat de zeug 

geïnsemineerd kan worden. Hierbij wordt een lange pipet met 

sperma bij de zeug naar binnen gebracht. 

Na een succesvolle dekking is een zeug 

115 dagen zwanger, dit heet 'drachtig'. 

Een handig ezelsbruggetje om dit te 

onthouden: het is precies 3 maanden,  

3 weken en 3 dagen. Onlangs is een van 

onze moedervarkens geïnsemineerd. Een 

eenvoudige rekensom vertelt dat we als 

het goed is de tweede helft van maart 

nieuwe biggen mogen verwachten. 

 

FEITJES OVER HET SCHAAP 

Het schaap is natuurlijk een dier dat wij veel zien in ons 

kikkerlandje. Wist u deze feitjes over schapen al? 

 

• Er zijn 970 schapenrassen 

• Een schaap kan 15 tot 20 jaar oud worden 

• De vacht van een schaap kan 25 kilogram wegen 

• De dracht van een schaap duurt 145 dagen 

• Er werden al in 7500 v Chr. schapen gehouden. Daarmee 

behoren schapen tot de vroegst gedomesticeerde dieren. 

 

 

Fotohoekje 

 

Het lijkt al weer een 

eeuwigheid geleden, maar de 

bonte leghorns die begin dit 

jaar kwamen zijn inmiddels 

helemaal ingeburgerd. 

 

Een mooie Suffolk  

met haar lammeren… 

 

 

 


