
Voor de 3e keer op rij organiseert Stichting Wereld 
Eidag in samenwerking met Poultry Expertise Centre 
en de Aeres Groep/Groenhorst Barneveld, weer een 
Barneveld-taire op dinsdag 8 september a.s. van 
16.00 tot 20.30 uur bij Groenhorst Barneveld.  

Het programma staat in het teken van “de alternatieve 
gebruiksmogelijkheden van het ei“. Een 4-tal interessan-
te sprekers zullen hier uitgebreid op ingaan waaronder 
Nelli Cooman, oud wereldkampioene 60 meter indoor. 
Zij gaat in op de invloed van eieren op het leveren van 
een topprestatie. 

De culinaire invulling is weer in handen van Chef-kok 
Huub Oudshoorn en Keurslager Jan Joosten die ook 
de jaarlijkse Parlementaire Barbecue verzorgen.

Het programma ziet er als volgt uit:

16.00 uur
Ontvangst op adres Barnseweg 3 te Barneveld

16.45 uur
Welkomstwoord door Cees Hoogeveen,
voorzitter Stichting Wereld Eidag  

16.50  uur
Kennismaking met Groenhorst Barneveld
door de heer W.G. de Haas, directeur

17.00 uur
Lezing door de heer J. Nelissen,
directeur en oprichter Newtricious
“De gezondheidsaspecten van het ei“

17.20 uur
Lezing door de heer Dr. Ir. P.C.M. Simons,
oud-president WPSA
“De chemie van het ei“

17.40 uur
Lezing door de heer P. Koelewijn,
directeur Rondeel ( Vencomatic Group )
“Een ei is meer dan een ei alleen“

17.55 uur
Presentatie door Nelli Cooman,  
oud wereldkampioene 60 m indoor
“De invloed van eieren op het leveren  
van een topprestatie“

18.15 uur 
Rondleiding Groenhorst (optioneel)

18.15 – 20.30 uur   
Barbecue in binnentuin restaurant            
U bent van harte welkom op deze Barneveld-taire en 
graag zien wij uw aanmelding voor 5 september a.s. 
tegemoet. U kunt zich aanmelden door een e-mail te 
sturen naar info@wereldeidagen.nl. 

De uitnodiging is persoonlijk en derhalve niet over-
draagbaar.

24 Augustus 2015
Start International course on 
Poultry Husbandry and Feed 
formulation

8 september 2015
Barbecue Wereldeidagen 
(Groenhorst Barneveld)

Barneveld-taire Barbecue
op 8 september a.s.

Agenda

Colofon

NIEUWSBRIEF

Bezoekadres:
Wesselseweg 34 

Barneveld

Postadres:
Postbus 32

6710 BA Ede
Tel: 088 020 64 10

info@poultryexpertisecentre.com

Nu ook op Facebook!
Like onze pagina, klik hier

Mede mogelijk gemaakt door:
Provincie Gelderland

Food Valley

Vind ons ook op:

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het Poultry Expertise Centre. 
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

en in de agenda staan de komende evenementen. Veel leesplezier
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