
Beestennieuws

- Alle koeien mogen momenteel naar  

   Kapper Jan .  Zo lopen ze er de komende 

   winter weer fris bij, en hebben ze geen 

   last van kriebelbeestjes.

- Deze herfst was een van de natste ooit, de 

   koeien zijn daarom dit jaar vroeg op stal 

   gegaan . Het land was te nat om in te lopen

- De spanning in de stal neemt weer toe 

   nu het afkalfseizoen er weer aan staat 

   te komen .  Vooral in januari en februari 

   verwachten we veel nieuwe kalfjes. 

CO2 Neutraal
Limousin-Oost staat voor duurzaam 
ondernemen. Wij besteden veel aandacht 
aan dierwelzijn en diergezondheid. Al ons 
vlees is antibiotica-vrij en wij zorgen voor 
goede leefomstandigheden. Daarnaast 

werken wij zo natuurlijk mogelijk. 

Om nog duurzamer te zijn hebben wij 
onlangs ook 55 zonnepanelen aangeschaft. 
Alle energie die nodig is voor de koeling 
van het vlees, het licht in de stal, maar 
ook in de woning wordt daarmee volledig 

duurzaam en CO2-neutraal opgewekt! 

1 4  D e c e m b e r 
K e r s t m a r k t  Wi j h e

Wij zijn weer van de partij u toch ook?
U kunt ons vinden voor Optiek Stevens. 

De groene loper ligt uit!

Limousin-oost
weer ijsCOWd weer

Sterren onder dak

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan 
uitbreiding van de Limousin-stalling. Er wordt een 

luxe vijfsterren-strostal bijgebouwd voor de jonge 
stieren om deze gezellig bij elkaar op te kunnen laten 
groeien. Tevens wordt in deze uitbreiding een gedeelte 
gerealiseerd als ‘limo-revalidatie-centrum’. Een heuse 

sterrenstal van ‘Limousine’-niveau! 

Goed Gekeurd

Limousin-Oost heeft op 26 oktober jl. meegedaan 
aan de Nationale Vleesvee Manifestatie. Dit is 

een 2-jaarlijks evenement, waar alle vleesrassen uit 
Nederland acte de presence geven. Wij hebben met 8 

dieren deelgenomen en met succes. 

Onze trotse pink (jaarling) Hyacinth mag zich een jaar 
lang de beste Limousin-vaars van Nederland noemen, 
een groot succes in een zeer competitief deelnemersveld. 
Hyacinth laat uitstekende raseigenschappen zien, zowel 
qua bouw als qua vleeseigenschappen en is dus een 

voorbeeld van de ideale Limousin. 

Nog meer succes was er met onze zelfgefokte stier 
Important (met als trotse vader Chris), die een dusdanige 
indruk maakte dat er direct een aantal kopers aan het 
hek stonden. Important is inmiddels verkocht als fokstier 

en verhuisd naar zijn nieuwe adres in Nederland!

Als u onze nationale helden wilt komen bewonderen 
bent u van harte welkom!

Kerstmarkt
 

Op de kerstmarkt op 14 december in Wijhe kunt u naast 
deelnemen aan een lekkere proeverij voor € 10,- ook 

een heerlijk Limo-verrassingspakket meenemen. Bent u 
niet in de gelegenheid om er Zaterdag bij te zijn, dan 
kunt u nog tot 22 december a.s. bij ons op de boerderij 

langskomen voor dezelfde aanbieding.


