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Goud en Fout Carnavalsweekend bij De Cascarvieten
Alphen aan den Rijn: Nog even en het carnavalsweekend van Carnavalsvereniging
“De Cascarvieten” barst vanaf vrijdag 21 februari 2020 los.
Met het 55-plus carnavalsfeest, het Kindercarnaval, het traditionele Boerenbal en het
Frühschoppen, belooft het weer een grandioos weekend te worden.

Vrijdag 21 februari 55-plus-carnaval-middag.
’s Middags vanaf 14.11 uur is in Avifauna een groot carnavalsfeest voor 55-plusser uit
Alphen aan den Rijn en omliggende plaatsen. Op 23 november vierden De Cascarvieten al
hun 5 x 11 jarig bestaan met ruim 800 bezoekers. Op vrijdag 21 februari gaat het er iets
rustiger aan toe met optredens van Marco de Hollander en de doldwaze groep “Het Kuiken”
met een nieuwe act. Natuurlijk optredens van kinder- en midigarde van De Cascarvieten en
de traditionele bingo. De zaal is open om 12.30 uur en de middag vangt om 14.11 uur aan.

Zaterdag 22 februari Kindercarnaval.
’s Middags vanaf 13.49 uur is het in Avifauna groot feest. Het thema is “Goud & Fout”. Met
spelletjes, gardedansen, prijspolonaise en natuurlijk is er de bekendmaking van de nieuwe
Jeugdprins- en Page en zullen Jeugdprins Marijn en Jeugdpage Jaimy uitgezwaaid worden.
Samen met andere optredens van de alle dansgardes en de medewerking van de Fantasie
Compagnie, zorgen zij voor een onvergetelijke middag. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis
toegang. Boven de 12 jaar is de prijs € 3,00. Voor de mooist verklede kinderen zijn er prijzen.
Zaal open (voor spellen) om 13.00 uur. Aanvang middag om 13.49 uur.

Zaterdag 22 februari Boerenbal.
“Het Feest der Feesten” is het traditionele Boerenbal. Het thema dit jaar is: Proud To Be
Goud”. DJ René Tulipano, o.a. bekend van de Westendorfse après-ski tent 'Gerry's Inn', is niet
meer weg te denken van het boerenbal. Dit jaar met de beste feestzanger van 2019: Alex!!
Het begon ooit met 'een bossie rooie rozen', maar inmiddels heeft Alex al heel veel meer feest
hits op zijn naam staan, zoals 'meissie meissie' en 'Adio Amore'. Zorg dat je erbij bent! Natuurlijk

zijn er ook optredens van de dansgardes en feestkapel “De Blaaskaken”.
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De benedenzaal van onze feestburcht wordt weer gevuld met de Nederlandstalige
feestmuziek door diverse DJ-s van “Smile”. De zaal is geopend vanaf 21.11 uur en het
feest barst los om 22.11 uur. Verkleden in het thema is leuk, maar een kieltje mag ook!
Kaarten € 17,50 Alphens.nl. Wees er snel bij want vorig jaar was het snel uitverkocht.
Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs bij je te dragen.

Zondag 23 februari Frühschoppen/Familiecarnaval.
Vanaf 14.11 uur is de Struisvogelzaal Avifauna geopend voor het
Frühschoppen/Familiecarnaval. Jong en oud zijn welkom en de toegang is gratis. Verkleed of
gewoon in je boerenkiel genieten van een gezellige middag met muziek van DJ Tulipano.

Voor alle festiviteiten is de foto-pers van harte uitgenodigd.
voor algemene informatie:
 Frank Verschuur (President) mobiel: 06 25391941
 Zie ook de website van de Cascarvieten www.cascarvieten.nl
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