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Nieuwsbrief 42, Januari 2023 
 

Scharrelboerderij 

Wadwaai 
Wadway 10, 1687 PP, Wognum 

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

 

Beste lezer, 

Het is januari, er ligt weer een heel jaar voor ons. Namens 

iedereen op de Scharrelboerderij wensen we u alle goeds 

voor het nieuwe jaar. Wij zijn van plan u ook dit jaar weer te 

voorzien van kwalitatief smaakvol scharrelvlees. We hopen u 

veelvuldig te mogen begroeten op ons bedrijf. 

 

Veel leesplezier. 

Annet, Gerard en Ronald 

 

Koeien Knippen 

In het najaar gaan de koeien en het jongvee, die in het weiland 

gelopen hebben, weer naar binnen. Door het veranderende 

weer in de herfst krijgen koeien over het algemeen een dikkere 

vacht. Deze vacht beschermt ze tegen de 

winterkou. Doordat koeien op stal staan, is 

deze dikkere vacht niet nodig. De vacht 

wordt zelfs zo dik dat de koe de warmte niet 

meer kwijt kan. Wanneer dit gebeurt, gaat de 

koe zweten en is de kans op 

luchtweginfecties groter. Het knippen van de 

vacht is dus een preventieve manier om deze 

infecties te voorkomen. Een koe die haar warmte goed kwijt 

kan, heeft ook een betere melkproductie. Doordat geknipte 

koeien schoner zijn, draagt dit bij aan een betere hygiëne. 

Annet neemt bij ons het knippen voor haar rekening. 

 

 

Geplande 

evenementen 

---- 

 

Dierennieuws 

 

KIP OF HET EI 

De jonge hennen zijn het jaar 

goed begonnen. Ze hebben 

het kunstje afgekeken bij de 

‘oudere’ soortgenoten en zijn 

begonnen met eieren leggen. 

Er zijn dus weer  

eieren genoeg in 2023  
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Nog meer nieuws 

Kennismaken met onze producten  

RUNDERVINK 

Een rundervink bestaat uit rundergehakt 

dat gekruid is, omwikkeld met een dun 

lapje mager rundvlees. Als de vink van 

rundvlees is gemaakt, wordt hij rundervink 

genoemd. Een blinde vink wordt 

oorspronkelijk gemaakt van kalfsgehakt en 

kalfsvlees. Maar er bestaan heel veel variaties.  

Je hebt ze ook met varkensvlees (slavink) 

Rundervinken zijn bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

 

HET KALF 

Een kalf is het jong van een koe, maar bij 

andere grote zoogdieren wordt de 

aanduiding ook gebruikt. Het baren noemen 

we kalven of afkalven, en het pasgeboren 

kalf heet een nuchter kalf. Een vrouwelijk kalf 

wordt ook vaarskalf, koekalf of kui genoemd, 

een mannelijk kalf is een stierkalf of bul. 

Een kalf weegt bij de geboorte ongeveer 40 

kg, en heeft nog weinig afweer. Daarom is 

het belangrijk dat het kalf de eerste dagen biest (van de eigen 

moeder) krijgt omdat daar veel antistoffen (eiwitten) in zitten. 

Een kalf dat bij de moeder is weggehaald, krijgt de biest uit een 

(speen)emmer te drinken. Na het kalven komt de gewone melk 

op gang. Een kalf krijgt melk of kunstmelk te drinken. Bij de 

geboorte van een kalf is alleen de lebmaag ontwikkeld, de 

andere drie magen ontwikkelen zich later. Na een twee weken 

begint het met het eten van wat krachtvoer(brok) en ruwvoer 

(kuilgras). Het propionzuur in het krachtvoer en het structuurrijke 

hooi stimuleren de pensontwikkeling en langzaamaan gaat een 

kalf meer vast voedsel eten en krijgt het minder melk.  

Als een kalf ongeveer drie maanden oud is, weegt het ongeveer 

80 kg en krijgt het op de boerderij geen melk meer. Een koe zit 

op de top van haar melkpro-

ductie tussen de zes en acht 

weken na de geboorte van 

haar kalf. Daarna neemt de 

productie geleidelijk af. 

 

 

Fotohoekje 

 

Zal het nog echt  

gaan winteren?  

Dat levert altijd  

mooie plaatjes op. 

 

 

 

 


