
   

  Pagina 1 van 2 

   
 

 

Nieuwsbrief 43, Februari 2023 
 

Scharrelboerderij 

Wadwaai 
Wadway 10, 1687 PP, Wognum 

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

 

Beste lezer, 

Februari is alweer een week onderweg. De winter glijdt 

langzaam over in het voorjaar. Alhoewel we geen echte 

winterse kou hebben gehad duurt het nog even tot alles 

weer tot leven komt. We gaan ons zoetjes aan 

voorbereiden op het voorjaar. De eerste lammetjes zijn er,  

er zijn biggen onderweg en het blijft langer licht.  

Er komt een mooie tijd aan 

 

Veel leesplezier. 

Annet, Gerard en Ronald 

 

LAMMETJES 

De eerste lammetjes van het nieuwe 

seizoen zijn geboren. De Suffolk schapen 

zijn het eerst aan de beurt. Zij brengen 

hun lammetjes in januari /februari ter 

wereld. De Texelaars volgen een week 

of 6 later. Zo hebben we een mooi 

gespreid lammerseizoen.   

 

Het blijft een mooi gezicht, pas geboren lammetjes. Ze dartelen al 

snel door het hok. De eerste dagen 

alleen met moeder. Maar snel gaan  

ze in het verzamelhok met de anderen.  

Dan huppelen ze samen met hun 

neefjes en nichtjes in de rondte. En 

moeder blijft in de buurt, want ja er 

moet op z’n tijd toch gedronken 

worden. 

 

Geplande 

evenementen 

---- 

 

Dierennieuws 

 

WORDT VERWACHT 

Naast de nieuwe lammetjes 

verwachten we ook weer 

nieuwe biggen. Rietje is ruim 

over de helft dus naast 

gedartel zien we straks ook 

weer gescharrel. 
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Nog meer nieuws 

Kennismaken met onze producten  

KARBONADE 

Karbonade is in Nederland misschien wel het 

bekendste stukje varkensvlees. Wij verkopen 

varkenskarbonade in twee soorten: ribkarbonade 

en schouderkarbonade. Ze maken deel uit van de 

zogenoemde karbonadestreng: het rugdeel van 

het varken, dat loopt van de kop tot de staart. 

Schouderkarbonade is een heerlijk, mals stuk doorregen vlees 

van het varken. Deze karbonade is afkomstig uit de hals van het 

varken, vlak naast de schouder. 

De ribkarbonade is een karbonade die veel steviger is qua vlees 

en minder vet bevat dan de schouderkarbonade. De 

ribkarbonade heeft dan ook een kortere bereidingstijd dan de 

schouderkarbonade nodig en is perfect om te bakken. 

Rib- en schouderkarbonade is bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

 

ZOEKPLAATJE 

Zoekplaten zijn een feest om naar te kijken. Je kunt op een 

speelse manier kennismaken met alles op en rond de boerderij. 

Soms ontstaan zoekplaatjes spontaan. Zo ook onlangs bij ons in 

de stal. Kijk maar eens goed. Ziet u het kalf? 

 

 
 

KAARTEN 

Sinds kort staat er in de winkel een carrousel met 

kaarten. Deze zijn van de hand van Gerdine.  

Het zijn unieke kaarten voor allerlei gelegenheden. 

Ze kosten €3,-- per stuk, inclusief envelop. 

 

 

Fotohoekje 

 

Het is nog geen tijd voor 

buitenklussen,  

gelukkig hebben  

we de foto’s… 

 

 

 

 


