
Beestennieuws

- IDO, IVAR en INDY-RIEKE zijn    

  onze 3 nieuw aanwinsten , allen 

  kregen hun naam op de Open dag. 

- De koeien zijn erg tevreden in de 

  wei , al komen ze nog wel regel-

  matig in de stal voor wat hooi .

- Van collega bedrijf De Wildkamp 

  zijn een paar dieren overgenomen ,

  waarmee de veestapel is uitgebreid.

Het mag weer
Ook dit jaar hebben wij voor de gezellige 
feestjes en mooie zomeravond weer BBQ 
producten. 
 

De producten zijn als als volgt verpakt

-Worstjes   € 4,50   (4 stuks)
-Limoburgers   € 3,50              (4 stuks)
-LimoSate         € 10,00  (8 stokjes)       
-Bieflapjes        € 1,75/100g (per 4 stuks)
-Steaks   € 1,75/100g (per 4 stuks)

Bestellen kan door een email te sturen 
naar info@limousin-oost.nl of te bellen 
met boer Kees 06-12325391

Grote bestellingen graag tijdig aangeven.

LimOsseworst

nieuw in ons 

assortiment en los 

beschikbaar

Limousin-oost
Lente Land

TerugBLiK Op De Open Dag LimOuSin

14 april… de eerste lekkere voorjaarsdag. met veel 
spektakel, enthousiasme en rare sprongen hebben de 
koeien, stier en kalfjes het frisse voorjaarsgras betre-
den. Altijd een blij moment, de Open Dag was wat ons 
betreft een groot succes. Wij hebben enorm genoten!

alle bezoekers konden kennis maken met de runder-
pedicure Derk. Hij vertelde waarom het pedicuren van 
runderen belangrijk is en heeft bij 2 dieren ook daar-
werkelijk de nagels bijgevijld! Daarna liet dierenarts 
Bernd zien, hoe drachtigheidsscans worden 
uitgevoerd. 

antwoorden van 446 tot 2500kg werden gegeven op 
het te raden gewicht van ursela, de oudste en meest 
wijze koe van de koppel. Jet Hemeltjen kwam als 
winnaar uit de bus, zij wist het gewicht met 812 kg 
exact goed te raden. Jet won de cadeaubon van € 20,-.

De open dag werd afsloten met een lekkere proeverij, 
waarbij heerlijke rollade, limoburgers, boullion, worst, 
droge worst en toastjes met limossenworst werden 
aangeboden.

graag willen wij de bezoekers heel hartelijk danken 
voor de aanwezigheid, positieve reacties en 
opgestuurde foto’s. 

Nieuw Limocam!!
                

Geniet live mee van het leven op de 
boerderij. Binnenkort kunt u via 
onze vernieuwde website 
meekijken met bijvoorbeeld de ge-
boorte van een van onze kalfjes.
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