Geachte zelkazers

Uitnodiging

Op zaterdag 1 juni staat de Woerdense boerenkaasmarkt weer in het teken van
de graskaas. Wij nodigen u van harte uit om met uw eerste graskaas naar Woerden te komen en op deze dag de aanvoer van de eerste graskaas groots te vieren.
Naast de veiling zijn weer tal van andere activiteiten in het centrum van Woerden tijdens
de Graskaasdag. Het programma voor de deelnemers treft u hieronder.
Op www.graskaasdag.nl vindt u het complete programma voor het publiek.

Klassieke voertuigen Traditiegetrouw zullen de boeren de kaas aanvoeren in klassieke voertuigen, die naar de kaasmarkt bij de kaasbel rijden. Wanneer u zelf niet
over een klassiek voertuig (brik, oude tractor met klassieke aanhanger of kleine
vrachtwagen) beschikt, staan er aan de Emmakade klassieke voertuigen klaar om
uw kaas over te nemen.

Kerkplein Woerden
proloog vrijdagavond 31 mei 2019

Kaastaptoe en kaaskeuring
Op de vrijdagavond voor de Graskaasdag wordt Woerden opgewarmd met de
Kaastaptoe. Een muzikale show van het muziekkorps en de majorettes van Harmonie De Vriendschap en een keuring door professionele kaaskeurmeesters.
Aanvang: 20.00 uur.

Graskaasdag
Woerden 2019
Veilingmeester
Jacques de Koning
(met goudgele stropdas)

Programma voor deelnemers

• Meer dan 100 soorten kaas proeven •
• Stadshart Woerden • Veiling van de grote graskaas •
• Muziek en dans • Kaas-, streek- en warenmarkt •
Meerijden op een kaasbrik • Kaasproefwedstrijd • Kaasfondue •
Het complete programma vindt u op www.graskaasdag.nl
Handel en veiling
Na de veiling van de eerste graskaas en de grote kaas (125 kg) door veilingmeester Jacques de Koning wordt u uitgenodigd om de door u aangevoerde
partijen te schouwen en daarmee
de handel op gang te brengen. Na sluiting van de handel is er een publieksveiling. U kunt een klein kaasje aanbieden waarvan de opbrengst ten goede
komt aan het goede doel.
Een tweede kaasje zal dan volop geproefd worden door het publiek.

9:30

Overslag van de kaas op klassieke voertuigen aan de Emmakade

10:15 Rondrit klassieke voertuigen door de binnenstad
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10:45 Grote kaas wordt binnengedragen op een kaasbrik
10:50 Keuring van de Graskaas
11:00 Het luiden van de Kaasbel
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Ontvangst en koffie bij Het Kaaspakhuis, Emmakade 6a, Woerden
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Hartje stad, zaterdag 1 juni

De nieuwe Hollandse Kaaskoning De kans is groot dat u de nieuwe Hollandse Kaaskoning(in) tegenkomt. Op de vrijdag voorafgaand aan de Graskaasdag gaat traditiegetrouw ‘de oude kaas eerst op’ en wordt hij of zij gekozen!
Opbrengst veiling voor goede doelen Onder leiding van veilingmeester Jacques de Koning strijden de bieders om de eer: wie weet de 16 kg kaas te
bemachtigen en wie neemt de Reuzenkaas van maar liefst 125 kg mee naar
huis?
Goede doelen 2019 Dit jaar gaat een groot deel van de opbrengst naar:
Stichting Leergeld Groene Hart: ‘Alle kinderen mogen meedoen’
www.leergeld.nl/groenehart
Het Prinses Maxima Centrum: ‘Vóór kinderen, tégen kanker’
prinsesmaximacentrum.nl

