
Beestennieuws

-Het mooie weer goed kunnen benutten  

  voor het winnen van 110 pakken hooi!

-Ons laatste kalfje l’Orieke was te vroeg 

  geboren , met enige hulp gelukkig toch 

 in leven gebleven en doet het nu erg goed.

-Langzamerhand zijn we aan het kijken 

  naar een nieuwe stier, na 3 jaar Chris 

  ontstaat de kans op inteelt en dat willen 

 we uiteraard voorkomen . 

-Zoeken dus ook een nieuwe eigenaar 

  voor Chris!

Wegens succes uitgebreid 
Het BBQ-Vlees

Zoals bekend bieden wij deze zomer 
opnieuw BBQ-vlees aan. Niet meer in de 
vaste pakketten maar als losse producten. 
Het aanbod is vanaf deze week uitgebreid. 
Wilt u weten waarmee ... kijk dan snel op 
de website. 

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

             Vergeet niet de speciaal gemaakte   
                      BBQ-actie-koe te bekijken

                        Grote bestellingen graag tijdig 
                           aangeven.

Limousin-oost
BarbeKoei Tijd 

Komkommernieuws
NieuWe WeBsite

Het was al aangekondigd, maar nu ook echt live: onze 
nieuwe website. Nog gemakkelijker bestellen, en veel 
meer informatie met betrekking tot het Limovlees. Door 
de Twitter-koppeling blijft u op onze website ook op de 
hoogte van de allerlaatste nieuwtjes. Met dank aan SOV!

De WaNDelVierDaagse

Pauze in het stro en een lekker limogehaktballetje tussen 
de dieren. Dat was de deelnemers van de Wijhese Wan-
delvierdaagse gegund.  Ruim 600 wandelaars werden 
onderweg bij de boerderij het Weulink door het 
limolady’s-campagne team gastvrij onthaald!  

Van ver was de muziek al te horen en de heerlijke geuren 
van gebakken worst en gehaktballetjes te ruiken. Na een 
korte kennismaking met de koeien en een gezellige pauze 
mochten de wandelaars met hernieuwde energie de 
resterende kilometers afleggen.

sameNWerkiNg NaarZee.com

Limousin-Oost werkt sinds kort samen met het verhuur-
bureau Naarzee.com.  Zij bieden mooie vakantiehuisjes 
aan in Callantsoog. 

speciaal voor Vrienden van limousin-oost geeft NaarZee 
een korting  voor 2013.  Als vriend betaalt u geen boeking-
skosten! En boekt u het huisje ‘De Hooiberg’ dan 
krijgt u er een gratis BBQ-pakket ter waarde van 25 EUR 
bij.  Reserveren kan via Naarzee.com. Geef bij uw 
reservering aan dat u Vriend bent van Limousin-Oost.

Bekijk ook ons 
laatste filmpje

Benieuwd naar 
foto’s van de 
4daagse? Klik hiier
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