
Wereld ei-dag
Wist u dat de Wereld ei-dag vooral in de Aziatische landen 
gevierd wordt. Dit komt omdat het ei daar gezien wordt als 
een belangrijk en gezond voedingsmiddel. Het ei is bovendien 
relatief goedkoop en makkelijk verkrijgbaar.

Wereldei-dag in Barneveld
Maar ook in ons land wordt er uitgebreid stil gestaan bij de 
dag van het ei. In Barneveld kunt u op 8 en 9 oktober genie-
ten van allerlei ei gerelateerde activiteiten.
Wat dacht u van heerlijke ei hapjes aan geboden door de 
plaatselijke horeca. Op de plattegrond ziet u welke bedrijven 
hier aan mee doen. U kunt via een culinaire route allerlei lek-
kers proeven.
Dit jaar wordt er door de stichting Wereld ei-dag een ei-
receptenboek uitgegeven, met 75 wereldse eiergerechten. 
Dit boek wordt gesigneerd door topkok Huub Oudshoorn en 
Erdie Burema 

Muzikale oMlijsting
9 oktober zullen 3 bijzondere Shantykoren het centrum van 
Barneveld muzikaal omlijsten.
Barend Fox, een echt brandweer shantykoor, ons eigen 
“Het roer om” uit Barneveld en tot slot het Sokkenbuurt 
mannenkoor uit Ugchelen. Als echte Shanty liefhebber mag 
u de UITSMIJTER om 16.50 uur op het Raadhuisplein niet 
missen! Dan zullen de 3 shantykoren gezamenlijk optreden.

Mede mogelijk gemaakt door: 
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PrograMMa
2 t/M 9 oktoBer 2010
zaterdag 2 oktober 2010
nk uitsmijter van het jaar
Locatie Pluimvee museum 
etalagewedstrijd/Brandweerspeurtocht
Locatie centrum van Barneveld | hele week

vrijdag 8 oktober 2010
14.00 – 20.00  Food 4 You karavaan
 Locatie Barnies /Kukeleku
19.30 – 20.30  lampionnenoptocht
 Locatie Barnies / Kukeleku
19.30 – 20.30 Barre Bloazers
 Lopen voor de lampionnen optocht uit
21.00 – 22.00 vuurwerkshow
 Locatie Torenplein / Oude Kerk

zaterdag 9 oktober 2010
09.00  – 17.00 laatste dag etalage speurtocht
 Locatie centrum van Barneveld
09.00  – 12.30 Calimero dop versieren
 Locatie Raadhuisplein, t.o De Babbel
11.00 – 16.00  Pendelen in stoere brandweerauto of leuke Bello  
 Locatie opstapplaats Barnies 
 Haltes: Rondeel, Rijnvallei, Eicom, Jansen Poultry  
 en Pluimveemuseum
11.30 – 12.15  ei-corso
 Locatie opstapplaats Van Hogendorplaan 
 (11.00) | optocht gaat door het centrum
12.00 – 16.00 lekker smullen van ei-gerechten, aangeboden 
 door de deelnemende horeca bedrijven
12.30 – 16.30 dweilorkest in brandweer kostuum
 Locatie centrum van Barneveld
12.30 – 16.30 dieromdom kinderdraaimolen
 Locatie Meuleneind
13.00 – 17.00 kramenmarkt | Langs route van Ei-corso
13.00 – 17.00 kinderspelen | Locatie Torenplein / Oude Kerk
 Brandweerdemonstraties
 Locatie Torenplein / Oude Kerk
 shantykoren | Locaties Restaurant Het Schaap, 
 Plein Catharinakerk, Raadhuisplein
16.50 – 17.10 gezamenlijk optreden van shanty koren
 Locatie Raadhuisplein

signeren ei-receptenboek 
op zaterdag 9 oktober zal topkok Huub oudshoorn het 
ei-receptenboek signeren wat al eerder gepresenteerd is
Locatie voor de Catharina Kerk

Voor alle informatie kijkt u op: wereldeidagen.nl | barneveldcentrum.nl

BrandWeer Barneveld 
Bestaat 100 jaar! 
Daarom wordt de preventiedag van dit jaar groots uitgepakt 
in samenwerking met de Barneveldse Middenstands Vereni-
ging en de Stichting Wereld Ei Dagen.
 
BrandWeerdeMonstraties   |   kindersPelen

Wat doet u Bij Brand? 
9 oktober staan er door het hele centrum stands waar u 
informatie kunt krijgen wat u allemaal kunt doen om brand te 
voorkomen en te bestrijden.

vrijWilligers HelPen vrijWilligers" 
de brandweer is jarig en deelt uit. Het hele jubileumjaar is er 
geld ingezameld voor elektrische rolstoelondersteuningen 
ten behoeve van Verpleeghuis Norschoten ook op 8 en 9 
oktober is uw gift van harte welkom, wij begroeten u graag in 
onze preventiestand bij de grote kerk op het Torenplein. 

sPeCtaCulaire vuurWerksHoW!

aCtieF 
Barneveld CentruM
2 - 9 oktoBer etalage sPeurtoCHt
Tijdens de week van de wereld eidagen is er van alles te 
doen. Vanaf 2 oktober kunt u meedoen met eeen unieke 
speurtocht.
In samenwerking met de vrijwillige Brandweer organiseert 
de BMV een speurtocht met (oude) Brandweer artikelen. In 
60 etalales worden oude brandweer artikelen neer gelegd. 
U mag raden wat het is en waar ze voor gediend hebben.

9 oktoBer  CaliMero doP sCHilderen
Zaterdag 9 oktober kunnen kinderen hun eigen calimero 
dop schilderen op het Raadhuisplein. Ze worden opgevan-
gen in een grote tent en gaan heel toepasselijk schilderen 
met eiwit en eigeel op een kunststof Calimero dop. Deze 
dop kunnen ze dan op hun hoofd zetten als hij klaar is en 
dan worden ze nog geschminkt als Calimero. 

eierCorso
Als ze helemaal klaar zijn kunnen ze als ze dat leuk vinden 
mee lopen met het grote eiercorso.

Voor alle activiteiten kijk op: www.barneveldcentrum.nl


