
Beestennieuws

- Er is een opvolger voor Chris de stier, 

   een echte Fransman . Hercules mag 

   komende zomer de honneurs overnemen .

- Het najaarsgras bevat veel eiwit  maar 

   te weinig structuur, daarom krijgen  

   de koeien stro bijgevoerd.  Dit is voor 

   een goede spijsvertering noodzakelijk .

- We zijn met onze tentoonstellings-

  koeien aan het oefenen voor de show in  

  Zwolle, zodat wij en zij daar goed     

  kunnen presenteren .

Kerstpakketten

U zult er wellicht nog niet aan denken, 
maar Limousin-Oost is druk met de 
voorbereiding van de feestdagen. Ook dit 
jaar leveren wij weer kerstpakketten. Een 
mooi op bestelling samengesteld pakket 
voor familie en relaties.  

Heeft u interesse voor een kerstpakket, 
informeer dan vrijblijvend naar de 
mogelijkheden per mail op het volgende 
adres: info@limousin-oost.nl of telefonisch 
met boer Kees op nummer 06-12325391.

13 Oktober Cross Broekelo
Kom langs 

voor een lekkere proeverij

www.broekelo.nl 

Het mag weer
Stoofvlees

Herfst

Limousin-oost
De Zomer Voorbij 

Wat is er gebeurd, wat staat er op stapel
Broekelo

Lekker door de bossen crossen met Limoproeverij! 
In het jaar dat Broekland 100 jaar bestaat belooft 

Broekelo weer spektakel voor jong en oud! Ook dit jaar 
is Limousin-Oost weer aanwezig met een Proeverij, met 
onder andere heerlijke Limochée en Limorunderworst. 
Ook bieden wij actiepakketten aan!  

De Zomer voorbij

Na een superzomer is de herfst inmiddels weer 
aangebroken. Met 2 gezonde kalfjes erbij en met 

dankzij het mooie weer een goede wintervoorraad zijn 
de koeien er klaar voor. Ook voor u zullen wij dit najaar 
ons assortiment weer aanpassen en bieden wij opnieuw 
stoofvlees en andere herfst-/winterproducten aan. 
 

Limousin-Oost in Frankrijk

Niet alleen het vlees en de interactie met u als klant 
vinden wij belangrijk, maar ook de fokkerij en 

instandhouding van het ras Limousin. Daarom zijn wij 
in september met 3 collega’s naar Nancy afgereisd om 
de nationale vleesveetentoonstelling van Limousins 
te bezoeken. Dat de agrarische sector in Frankrijk nog 
veel dichter bij u als consument staat, bleek uit het 
feit dat de tentoonstelling plaatsvond op het centrale 
plein midden in Nancy, te midden van de terrasjes. Een 
heerlijke sfeer, maar ook veel geleerd van het stamboek 
en de koeien. Dat nemen we mee in ons eigen beleid.

Limousin-Oost in Nederland

In navolging van Frankrijk vindt op 26 oktober de 
Nationale vleesveetentoonstelling plaats in Zwolle. Wij 

zullen met een zestal dieren hieraan gaan deelnemen. 
Een leuk evenement om kennis te maken met het 
Limousin- of andere vleesrassen en om de dieren van 
zeer dichtbij te ontmoeten.
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