
                                                                  

Programma Wereld Eidagen 14 en 15 oktober 2022 

                                                              
Op vrijdag 14 oktober is er vanaf 16.00 uur een symposium in het Pluimveemuseum te Barneveld, 
met daarin: 

1) Een presentatie door Anneke Ammerlaan, VisionOnFood, over o.a. nieuwe mogelijkheden 
voor eiergerechten 

2) Culinaire eiergerechten van Otilio Valerius en uitleg daarbij 
3) Presentatie van ontwerpen voor het beschilderen van een groot ei 
4) Netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. 

U kunt zich hiervoor, met vermelding van het aantal personen, aanmelden (graag uiterlijk 11 
oktober) via info@wereldeidagen.nl                                                 
                              
Op zaterdag 15 oktober is er vanaf 12.00 uur een programma in Barneveld, op en vanaf het 
Raadhuisplein. Iedereen is welkom, jong en oud, ook ideaal voor een gezinsuitje! 

1) Puzzeltocht door het centrum van Barneveld 
2) Tentoonstellen van ingeleverde kleurplaten1) en prijsuitreiking 
3) Beschilderen van kleine schilderijtjes, door jong en oud (het kunstwerk mag mee naar huis) 
4) Bakken van eieren in allerlei vormen 
5) Bekendmaking gekozen ontwerp voor het beschilderen van een groot ei. 

 
Om 13.00, 14.00 en 15.00 uur verzorgt het Barneveldse Shanty koor “Het Roer Om” een muzikaal 
optreden.  
 
1) er komen kleurplaten beschikbaar bij pluimveehouders in geheel Nederland, met huisverkoop, 
de gekleurde exemplaren worden verzameld op het Raadhuisplein en door een jury beoordeeld.   
 
 

                                   
 
Deze kleurplaat is te downloaden op: https://blijmeteenei.nl/wp-content/uploads/2022/09/KLEURPLAAT.pdf 
En zaterdag 15 oktober ook verkrijgbaar op het Raadhuisplein om mee te nemen naar huis.  
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Én: er zal een groot ei (3,5 meter hoog) door een kunstenaar beschilderd gaan worden. 
 

                                               
 
Op vrijdag 14 oktober zijn daarvoor een aantal ontwerpen in het Pluimveemuseum te bezichtigen,  
deelnemers aan het symposium en een jury op 15 oktober gaan daaruit een keuze maken, 
daarna gaat het ei beschilderd worden, t.z.t. volgt de onthulling, het beschilderde ei wordt later 
geplaatst op het AERES terrein. Het te beschilderen ei staat 15 oktober op het Raadhuisplein. 
 
De Wereld Eidagen op 14 en 15 oktober worden mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële 
bijdrage van:  

                  
 
 

            
 
 

                                      
                         


