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Nieuwsbrief 44, Maart 2023 
 

Scharrelboerderij 

Wadwaai 
Wadway 10, 1687 PP, Wognum 

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

 

Beste lezer, 

Maart roert z’n staart. Maartse buien zijn in aantocht.  

Toch komt het voorjaar er aan. Dat zien we op de boerderij 

onder andere terug bij de pasgeboren lammetjes en 

biggetjes. Het is altijd een drukke tijd, met veel voldoening. 

Het is immers een pracht gezicht als je al dat jonge spul ziet 

rondlopen. Komt u een keer kijken, wellicht op onze kijkdag! 

 

Veel leesplezier. 

Annet, Gerard en Ronald 

 

BEESTENBOEL – JONGE DIEREN KIJKEN 

Maart is lammerentijd. De meeste schapen 

zetten 2 of 3 lammetjes op de wereld.  Het is een 

ontzettend leuk gezicht, al dat gedartel.  

De komende weken verwachten we ook nieuwe 

biggen. Er is dus veel nieuw leven op de 

boerderij. Om dat te vieren organiseren we op 

zaterdag 8 april tussen 10.00 en 14.00 uur een 

kijkdag. U bent van harte welkom voor een bijzondere 

kraamvisite, om lammetjes en biggetjes te komen kijken.  

Op deze kijkdag ziet u een klein deel van de 

schaapskudde met hun pasgeboren lammetjes 

en Rietje met haar biggen. We maken er een 

feestelijke dag van. We vragen u indien mogelijk 

op de fiets te komen, dat scheelt verkeersdrukte.  

Let op bij slecht weer wordt de kijkdag afgelast, 

omdat de dieren alleen buiten bekeken mogen 

worden. (houd hiervoor onze facebookpagina in de gaten). 

 

Geplande 

evenementen 

08 april Beestenboel 

 

Dierennieuws 

 

LEKKER BUITEN SPELEN 

Het gaat goed met de 

lammetjes. Ze groeien goed. 

Inmiddels lopen ze geregeld 

in de boomgaard. Daar 

huppelen ze vrolijk achter 

elkaar aan. Ze wagen zich 

zelfs alvast wat aan het 

gras.  

Maar drinken bij moeder 

heeft voorlopig nog de 

voorkeur. 
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Nog meer nieuws 

Kennismaken met onze producten  

LAMSRACK 

Lamsrack – Op zoek naar een origineel stuk 

vlees? Denk dan eens aan een lamsrack, ook 

wel lamscarré genoemd! Dit mooie stuk 

lamsvlees past heel goed in een 

voorjaarsmenu, het is niet heel moeilijk te 

bereiden en het kost je geen uren. Dus deze 

voorjaarsdelicatesse is een prima keuze. De lamskotelet kennen 

we allemaal wel. Maar wist je dat als de ribben nog aan elkaar 

zitten, ze samen het ‘lamsrack’ vormen? Het is een mooi stuk 

vlees, dat gesneden wordt uit de rug van het lam. Je herkent 

een lamsrack aan de uitstekende ribbetjes. Als je twee lamsracks 

tegelijk bereidt, kun je ze dus prachtig presenteren door ze in 

elkaar te schuiven. Dit maakt het vlees heel geschikt om te 

serveren bij een speciale gelegenheid. Je kunt een lamsrack op 

verschillende manieren klaarmaken. Het kan in de oven, 

gewoon in een grote braadpan, maar het gaat ook heel goed 

op de barbecue. Er zijn mogelijkheden genoeg om het te 

bereiden op een manier die jou past 

Lamsrack is bij ons verkrijgbaar.  

Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt. 

 

WEETJES OVER HET VARKEN (1) 

Varkens zijn leuk beesten maar wist u dat varkens: 

…slimme dieren zijn;  

Volgens een Brits onderzoek zijn varkens, na de mens, de 

mensenaap en de dolfijn(walvis) het op drie na intelligentste dier 

op aarde. Ze staan daarmee in de top 5 slimste dieren! 

 

….. familie zijn van het wilde zwijn;  

Het tamme varken is een gedomesticeerd wild zwijn. Varkens 

werden 5.000 tot 6.000 jaar geleden gedomesticeerd. Wat wil 

zeggen dat het varken door mensen gehouden werd. 

Domesticatie is een eeuwigdurende aanpassing van dieren aan 

het leven bij mensen.  

 

….. tot wel 19 uur per dag rusten;  

Varkens zijn over het algemeen hele luie wezens, ze rusten tot 

wel 19 uur per dag! Vandaar de uitspraak: “Zo lui als een 

varken.” De rest van de dag besteden varkens aan het zoeken 

naar voedsel door gebruik te maken van hun wroetschijf. 

 

 

Fotohoekje 

 

De bessen, bramen en 

frambozen zijn gesnoeid.  

Ze zijn klaar om uit te lopen.  

We hopen op een mooie oogst 

 

 

 

 


