Opendag Eicom Barneveld Zaterdag 13 Oktober
Eicom Barneveld: Ambachtsweg 8, 3771 MG, Barneveld, industrieterrein "De Harselaar"
"Wereldeidag 2018" Vanaf 11.00-16.00
Evenals voorgaande jaren zetten wij onze deuren weer open. Ieder jaar weer is het een succes. Onze
bezoekers vinden het leerzaam en heel gezellig. Nooit geweten wat er allemaal met een ei gebeurt voordat wij
het in onze keukens krijgen horen wij geregeld tijdens de ronleidingen. Er is volop parkeerruimte en u kunt
ons eenvoudig bereiken met het openbaar vervoer. Bello het treintje verzorgt het laatste stuk vanaf het station
naar ons bedrijf.

Activiteiten bij Eicom
* Een rondleiding op ons bedrijf
* Kunst met eieren en verkoop hiervan
* Diverse kinder activiteiten
springkussen, reuze-ei verven, jeu
de oeuf
* Streekproducten te koop

Activiteiten in Barneveldcentrum
*
Het Nederlands pluimvee museum is zeker een bezoek waard.
Er worden activiteiten georganiseerd rondom het ei.
Knutselen met de kinderen, schilderen van betonnen eieren en
demonstratie eieren beschilderen

En natuurlijk

* Snackcorner "Barnies Family" heeft speciale eigerechten

* Een ei hapje en een drankje

* Een gezellig winkelcentrum met specifieke activiteiten

* Ook Sylvia de kip is zoals ieder jaar aanwezig en u kunt natuurlijk met haar op de foto of selfie
* Een selecte groep kunstenaars met eieren, bekend in Europa, laten hun allermooiste kunstwerken zien
die u ter plekke kunt kopen. Er zijn demonstraties maar wie zelf aan de slag wil kan lege eieren kopen.

Het versieren van eieren is een eeuwenoud volksgebruik en als een heel
persoonlijk cadeau beschouwd bij o.a. geboorte of huwelijk. Op veel plaatsen in de
wereld wordt het ei gezien als voorbode van geluk, liefde en een nieuw begin.
"BleiEi" voor een lekker eihapje

www.randstadeierbeurs.nl

op de foto met "Sylvia de kip"
Of u met de trein, auto of fiets naar Barneveld
komt, u kunt met "Bello" mee vanaf het centrum
of vanaf ons bedrijf. "Bello" vertrekt om de 45
minuten vanaf het plein schuin tegenover het
station, bij "Barnies Family" en ook weer terug.
Bij Eicom Barneveld is ook voldoende
parkeergelegenheid.

Helend mirakel bij brandwonden
Een jonge man besprenkelde zijn veld en struikgewas met pesticides. Hij wilde de inhoud van zijn vat pesticide controleren om te zien hoeveel hij
nog aan pesticide had. Hij opende het deksel en stak even zijn aansteker aan ; de ontwijkende dampen ontstaken en golfden over hem heen. Hij
sprong van zijn truck terwijl hij schreeuwde. Zijn buurvrouw kwam onmiddellijk toegesneld met een dozijn eieren en een kom terwijl ze riep naar
haar man, "breng me nog meer eieren.!" Ze brak elk ei en scheidde het eiwit van de dooiers. Een andere buurvrouw kwam eveneens toegesneld en
hielp mee HET EIWIT op de brandwonden in het gelaat van de jonge man te leggen. Wanneer de ambulance arriveert en ze het gelaat van de jonge
man zagen , vroegen ze onmiddellijk wie dit gedaan had. Iedereen wees de buurvrouw aan. Ze feliciteerden deze dame en zegden haar dat zij op deze
manier het gelaat van de man gered had. Op het einde van de zomer bracht de jonge man een boeket rozen naar haar om haar te bedanken. Zijn
gelaat was zo goed hersteld dat de huid leek op de huid van een baby.

