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Voorwoord 
Beste leden, 
 
Hoera, het is lente! Eindelijk weer mogelijkheden voor terrasjes, zonnebrillen, rokjes en ijs! 
In deze lente-achtige Praad vinden jullie een terugblik op de succesvolle cocktailworkshop, 
een vooruitblik naar het Lustrumfeest en nog veel meer leuke wetenswaardigheden! 
Veel leesplezier! 
 
Groetjes, Maaike  
 
PR-Functionaris T.S.R. Cave ne Cadas 

Activiteit: Cocktailworkshop 

Op woensdag 24 maart vond ons jaarlijks terugkomende cocktailworkshop in de Havana plaats, 
waar veel leden maar al te graag aan mee wilden doen.  
 
Voor de cocktailworkshop gingen we met een groot gedeelte van de deelnemers uit eten in 
stamkroeg de Stoffel. Onder het genot van een drankje en een heerlijke maaltijd leerde 
iedereen elkaar beter kennen, om vervolgens met een volle buik richting de Havana te gaan.  
Daar begonnen we met het leren maken van een Strawberry Caipirinha. Niet al te moeilijk te 
maken, maar des te lekkerder! 
Nadat iedereen aan de beurt was geweest, gingen we door met de volgende cocktail. Dit was 
de Brasilian Cosmopolitan en was erg roze was! Een echt vrouwendrankje dus! ;-) 
 
Al met al was de workshop ook dit jaar 
een groot succes en hopen we dat ook 
de komende activiteiten met zoveel 
enthousiasme  worden bezocht! 
Zodra ik de foto’s heb, zal ik ze op de 
website zetten! 
 
Groetjes,   
 
Maaike 



Goed nieuws! Er is een definitieve datum 
bekend voor ons Lustrumfeest! We vieren ons 6e 
Lustrum op donderdag 6 mei in de Stoffel 
(boven). 
Natuurlijk hopen we dat jullie allemaal komen, 
want het wordt een top feest! 
Jullie krijgen op korte termijn een officiële 
uitnodiging met meer praktische informatie. 
Hou de datum vast vrij in je agenda! 
 
Groetjes,  
 
Lustrumcommissie Cave ne Cadas 
 
Eefje, 
Lize, 
Marieke, 
Maaike 

SO Blok          SO JollyJumper 
            SO Marcroix 

Op 10 en 11 april is het SO van 
JollyJumper in Nijmegen.   
Namens Cave ne Cadas hebben 
slechts twee deelneemsters: Hanna 
en Ilona. Natuurlijk hopen we op 
net zo’n succesvol weekend als 
Ilona in Amsterdam had! 
Volgens JollyJumper wordt het een 
spetterend weekend, dus dat zal 
vast goedkomen!  
  
 
Op 24 en 25 april vindt het SO van 
Marcroix in Rotterdam plaats. 
Namens Cave ne Cadas zullen 
Leanne en Anna Maria starten. 
Heel veel succes dames! 

Op de planning: 
Lustrumfeest! 

Op 13 en 14 maart was het dan eindelijk zover: SO BLOK in 
Amsterdam ging van start. Als nieuwbakken lid moest ik 
het op mijn eerste SO helaas alleen doen voor Cave ne 
Cadas. Aangezien ik nog niet eerder op SO was geweest, 
reed ik in de Ba. Na lang wachten mocht ik dan eindelijk 
starten. Ik had Amber geloot en startte als derde. Met wat 
schoonheidsfoutjes in de proef was ik wel door naar de 
halve finale. Die was op zondag aan het begin van de 
middag. Hier lootte ik Marco voor en dit ging erg goed met 
als resultaat een startplek in de finale. De finale werd op 
Leroy verreden. Na de finale kwam het wachten. De proef 
ging redelijk, maar kon beter. Toen kwam toch het 
verlossende woord: Ik had de Ba gewonnen. Een mooi 
resultaat voor een eerste SO! Al met al was het een mooie 
wedstrijd, maar zou ik toch willen zeggen dat de wedstrijd 
mooier kan zijn met meer starts vanuit Cave ne Cadas. Ik 
zal zeker in de toekomst nog vaker starten op een SO en 
hoop jullie allemaal een keer tegen te komen! 
 
Groetjes, Ilona 



Wist je dat…? 

 
Jeroen een Tarzan-tupperware party een 
erg goed idee vindt? 
Pieter dan maar al te graag 
accommodatie wil leveren voor deze 
party? 
Veerle zorgt voor goede ideeën voor 
onze nieuwe campagne: Hitsige Merrie 
zoekt stevige hengst! 
Sylvia graag haar sleutels ergens laat 
liggen? 
Ze deze inmiddels ook een keer kwijt 
was toen ze in haar achterbak lagen? 
Bibi vorige week voor het eerst weer 
heeft paardgereden? 

Heb je nog een leuk wist-je-datje? Mail deze 
dan naar pr@cavenecadas.nl. Alvast bedankt! 

Agenda 

 
Ma. 5   Geen les 
 
Do. 8    Les 
 
Za. 10/ Zo. 11  SO JollyJumper 
 
Ma. 12   Les 
 
Do. 15   Les 
 
Ma. 19   Les 
 
Do. 22   Les & Borrel 
 
Za. 24/ Zo. 25  SO Marcroix 
 
Ma. 26   Les 
 
Do. 29   Koninginnenacht 

Beste leden, 
 
Afgelopen maand werden onze borrel en 
maandelijkse activiteit tegelijkertijd gehouden. 
En ook deze maand moeten we onze borrel een 
weekje verschuiven in verband met 
Koninginnenacht. 
 
Daarom wordt de borrel deze maand gehouden 
op donderdag 22 april, in de Stoffel. 
We hopen dat jullie gezellig een drankje mee 
komen doen! 
 
Tot dan! 
 
Groetjes,  
Bestuur Cave ne Cadas 

Borrel 

mailto:pr@cavenecadas.nl?subject=Wist%20je%20dat...?


Hiep Hiep Hoera! 

Deze maand zijn jarig: 
 
05-04-1988 Rianne 
 
15-04-1986 Fleur 
 
19-04-1989 Nadine 
 
26-04-1987 Manon 
 
 
Gefeliciteerd dames!! 

Iedereen die op de manege of tijdens een SO 
de grond van dichtbij bekijkt, maakt kans op 
onze enige echte Zandhapper Trofee! 
 
 
De kanshebbers voor 2009-2010 zijn: 
 
 5 oktober 2009: 

 Lize van Bono 
 
 14 november 2009 (SO): 

 Anna-Maria van ?? 
 
 18 januari 2010: 

 Kathi van Bono 
 
 
 
 
 

Zandhapper Trofee 



Namens het bestuur 

HALV 
Op dinsdag 16 maart was ons halfjaarlijkse ALV, dat gehouden werd in het sportcentrum. 
Helaas slechts een kleine opkomst, want we waren erg benieuwd naar jullie meningen. Wat 
onder andere besproken is: de taken van de bestuursleden, vragen/ opmerkingen van leden en 
komende activiteiten. 
 
Vervoer naar de manege  
Aangezien het weer steeds iets beter wordt, zullen we vaker proberen met z’n allen naar de 
manege te fietsen. Geef daarom alsjeblieft in je mail naar Grace meteen eventjes aan waar je 
het liefst vertrekt, zodat hier rekening mee  gehouden kan worden in de vervoersplanning. 
  
Stallen vegen  
Tot slot nog een klein verzoekje namens ons: willen jullie na het afzadelen er aan denken om 
nog eventjes te vegen? Het is een kleine moeite en zo kweken we natuurlijk ook wat goodwill 
bij de manege. Zij geven jullie namelijk ook studentenkorting, dus dit is wel een klein gebaar 
naar hen toe.  
 
 
NUNC EST BIBENDUM en tot de volgende Praad! 
 
Bibi   Sylvia 
Kathi   Marieke 
Grace  Maaike 


