
Beestennieuws

- De koeien lopen weer buiten .

- Stier Chris mag een poosje langer blijven , 

zijn opvolger is uitgeleend naar Twente aan 

Erve Elferman . U kunt dus nog een poosje bij 

Chris op bezoek komen . 

- De kudde op het Weulink is uitbereid met 

een koe van 17 jaar. Niet voor het vlees maar 

als bejaardenopvang. Collega Boer de Wilde 

is gestopt met boeren en deze koe mag nu bij 

Limousin-Oost van haar oude dag genieten . 

Voor Limousin-Oost een mooi stukje ervaring 

in de koppel . 

Duurzaam Limousin

- In totaal opgewekt: 5600 KWh.
- In totaal hebben we 2200 kg CO2 bespaard

Hiermee hebben wij de CO2 uitstoot van 95 koeien 
gecompenseerd. Dit staat gelijk aan het planten van 7 bomen, 
het laten branden van 1 lamp voor 17000 uur. 

Daarnaast compenseert u ook 
als consument. Zowel het vlees 
dat u eet als uzelf hebben veel 
minder kilometers afgelegd dan 
in het geval van consumptie van 
buitenlandse vlees.

Limousin-oost
Ook voor moeders

Een terugblik

Waarom doen we het ook alweer? Een korte terugblik. 
Het verbinden van het platteland en de consument; het 

vertellen van het verhaal van de boer; en een lekker en eerlijk 
product leveren aan de omgeving, waren de uitgangspunten 
voor het starten van Limousin-oost. Inmiddels 3 jaar geleden.  
En hoe staat het er nu voor? 

De vleesverkoop gaat erg goed, steeds meer mensen horen 
de verhalen over onze boerderij, het heerlijke vlees, maar 

vooral ook over onze wijze van houden en onze omgang met 
de dieren. Veel mensen gaan met een vleespakket naar huis, 
en we krijgen de mooiste complimenten over onze producten.  

Meer en meer merken we hoe leuk het is om de mensen 
mee te nemen in het verhaal van de boerderij. Te laten 

zien waar het vlees vandaan komt en hoe de dieren van 
Limousin-Oost leven. Wij genieten van dat enthousiasme en 
natuurlijk en vooral ook van onze fantastische dieren.

Limousin-Oost breidt uit

Goed nieuws, binnenkort komt er waarschijnlijk een nieuw 
gezicht op onze site. De familie Bosch uit Daarle wil ook 

onder de naam Limousin-Oost de verkoop ter hand nemen. 
Harstikke leuk. De doelstelling  en de wijze van boeren van 
Limousin-oost worden hiermee breder uitgedragen. In de 
volgende nieuwsbrief kunt u nader kennismaken met de 
boeren Jeroen en Joop van Landgoed Marleseveld. 

Nieuw, nu

 ook met pin betalen

Idee voor Moederdag? 

We hebben al een paar mooie dagen achter de rug. 
De temperaturen stijgen weer. Voor Limousin-Oost 
betekent dit dat het weer tijd is voor barbecuevlees.  
Vanaf mei is dit dus weer volop verkrijgbaar. Nu 
los in de verkoop o.a. lekkere limo-burgers, limo-

worstjes en bieflapjes. 

Wanneer is de winkel open?

Wij horen van verschillende klanten dat zij het lastig 
vinden om te weten of wij geopend zijn. Daarom 
hebben wij ons telefoonnummer op onze website 
geplaatst.  Verder geldt: als onze limo-reclame koe 

in de tuin staat te grazen zijn wij ook altijd thuis!

http://www.limousin-oost.nl
http://www.limousin-oost.nl
http://www.facebook.com/pages/Limousin-Oost/205077179585925?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Limousin-Oost/205077179585925?fref=ts
www.twitter.com/LimousinOost
www.twitter.com/LimousinOost
http://www.twitter.com/LimousinOost
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