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Nieuwe Prinsen en Pages voor de Cascarvieten  

Op zaterdag 22 februari namen Prins Cascar LIV Dennis v. d. Nieuwendijk, zijn Page Debbie en 

Hofmaarschalk  Richard Zevenhoven afscheid van de Cascarvieten. Op vrijdagmiddag was het al feest 

voor Alphense 55-plussers. Het traditionele Boerenbal was met ca. 1000 bezoekers een uitverkocht 

festijn. De jongste carnavalsvierders beleefden weer een  heerlijke Kindermiddag. Tijdens de 

Kindermiddag en het Boerenbal werden de nieuwe Prinsen en Pages benoemd. Precies om 22.49 uur 

werd de 55ste Prins en zijn hofhouding voorgesteld. De 55e Prins van de Cascarvieten is de 54-jarige 

Frank Verschuur, zijn Page is Chantal Hydra en de Hoofmaarschalk is Mike Verschuur. De nieuwe 

Jeugdprins is Aad Vervark (9) en zijn Jeugdpage is Amber Heer (9). 

 

55-Plussers genieten van Cascarvieten carnaval  

Ook dit jaar was het motto “Je bent nooit te oud om te feesten”, onder dat thema werd het grote 

weekend geopend op vrijdagmiddag 21 februari. Ruim driehonderd 55- plussers wisten de weg naar 

Avifauna te vinden en werden zij persoonlijk verwelkomd door Prins Cascar LIV en zijn Page Debbie. 

Marco de Hollander opende het feest met zijn senioren-meezing-show, een show met legendarische 

liedjes uit de oude doos. De dansgardes, de mannen van “Ook Tof” en een knotsgekke act van “Het 

Kuiken” zorgde voor een spetterende middag. Prins en Page leiden hoogstpersoonlijk de bingo met 

prachtige prijzen welke door onze sponsoren beschikbaar waren gesteld. Marco de Hollander en 

Theatergroep “Het Kuiken” sloten de middag op legendarische wijze af. 

 

 

 



Goud en Fout voor de kinderen 

De jongste Cascarvietjes waren op zaterdagmiddag 22 februari aan de beurt. Het thema van het feest 

was “Goud en Fout” en dat was in de zaal terug te zien. De dansgardes, het discodansen en de 

spelletjes, vielen bij de honderden kinderen erg in de smaak. Ook de Fantasie Compagnie brachten leuke 

acts. Een van de hoogtepunten van de middag was ongetwijfeld ook de Prinswisseling. Jeugdprins 

Marijn en Jeugdpage Jaimy maakte plaats voor de nieuwe Jeugdprins Aad Vervark, negen jaar oud en lid 

van de jeugdraad en zijn Jeugdpage Amber Heer eveneens 9 jaar oud en op dit moment nog lid van de 

kindergarde.  

  

Proud to be Goud 

Ook het thema Proud to be Goud was in de vrijwel uitverkochte zaal van de Feestburcht Avifauna goed 

te zien. Honderden bezoekers, carnavalesk verkleed en een enkeling nog in boerenkiel, gingen volledig 

uit hun dak met de zanger “Alex” bekend van “Een bossie rode rozen” en andere meezingers. DJ John 

Koster en Hofkapel “De Blaaskaken” deden de rest. Het publiek genoot zichtbaar van de verschillende 

optredens van de dansgardes en de jeugdige liefhebbers waren vooral te vinden in de benedenzaal van 

Avifauna waar Disco Smile de muziek verzorgde. Eerder op de avond werd op traditionele wijze het 

Prinselijk trio bekend gemaakt. Frank Verschuur, meester-schilder en directeur van Verschuur 

schilderwerken mag zich een jaar lang Prins Cascar LV noemen. Hij is 54 jaar, voorzitter en 

spreekstalmeester van de Cascarvieten. Zijn page is Chantal Hydra, 32 jaar en administratief 

medewerkster. De Hofmaarschalk is Mike Verschuur, zoon van Frank, 26 jaar en in het dagelijks leven 

theater stoffeerder. 

De Stadssleutel wordt op dinsdag 25 februari  weer persoonlijk opgehaald door plaatsvervangend 

burgemeester Schotanus, waarna het Alphense carnavalsseizoen 2019/2020 weer ten einde is.  

 

 

 

Voor meer informatie: Voorzitter Frank Verschuur tel: 06-25391941 

www.cascarvieten.nl 
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