
Zaterdag 8 augustus 2e bedrijfsbezoek van het District Oost Gelderland 

Er werden wederom 3 bedrijven bezocht die hun hele bedrijf presenteerden. 

Als 1e bedrijf zijn we bij Frank Geven in Dinxperlo geweest, waar de gehele familie Geven ons heeft 

ontvangen met koffie en koek. Frank had diverse rammen van van Aken gebruikt, waarvan wij de 

lammeren hebben kunnen bekijken. Alles netjes en overzichtelijk opgesteld in de schaduw. De 2 

gebruikte rammen waaronder de kampioen 1 ½  jarige rammen van Ambt Delden (2019) stonden 

voor hun nakomelingen in een apart hok. Mooi groep uniforme lammeren van de 1 ½ jarige gezien 

en een kleiner groepje knappe lammeren van de jonge ram. 

Het 2e bedrijf was van Gert Helmes in Etten, daar hebben we genoten van een groep beste oude 

ooien en een 5-tal 1 ½ jarige ooien, waarvan een 2-tal hele fraaie exemplaren. Gert werd deze 

morgen goed ondersteund door zijn zoon Rob, die aan de hand van een groot informatiebord de 

bezoekers uitleg gaf. Gert had 2 rammen gebruikt, waarvan we de lammeren hebben kunnen 

aanschouwen. Van de 2 ½ jarige ram hebben we een aantal beste ramlammeren gezien. Ook hebben 

we hier de lunch gebruikt, waar de broodjes weer werden aangeboden door het district. Gert heeft 

gezorgd voor de koffie en de frisdranken. Ondanks de hoge temperatuur was het goed vertoeven 

voor schapen en  bezoekers, in de schaduw van een grote Lindeboom. 

Na de middag waren we te gast bij Leo & Jurgen Brinke in Elst. Zij hadden in de ochtend al veel 

bezoekers gehad uit de rest van het land en na de middag waren wij aan de beurt. We werden 

ontvangen in de schaduw van diverse bomen, hier stonden ook de rammen in aparte hokken 

tentoongesteld. Onder aanvoering van de ram Keessie (Nijeboer) en een tweetal beste 1½ jarige 

rammen, waarvan ram 7588 een paar aparte ramlammeren had voortgebracht. Naast een mooie 

groep ramlammeren hebben we ook een groep nette ooilammeren kunnen aanschouwen. De 1 ½ 

jarige ooien waren zeer uniform en luxe en dat gold ook voor de groep oude ooien, met beste 

lengtes en mooie koppen. Aan het einde van de bezichtiging werden we nog vorstelijk getrakteerd op 

een lekker fris biertje en diverse schalen met hapjes. 

 

Hieronder kunt u de foto’s bekijken van deze 2e dag. 

 

Bedrijf van Frank Geven, Dinxperlo 

 

 





 

 

  

 Bedrijf van Gert Helmes, Etten 

 







 

 

Bedrijf van Leo & Jurgen Brinke, Elst 

    

 









 

 

 

 

 


