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Maart/ April 2011  

Voorwoord 

Beste leden, 
 
Maart en half april is alweer voorbij maar er 
staan weer veel activiteiten op het programma. 
Jullie hebben iets langer op deze praad moeten 
wachten maar hier is hij dan. Ons eigen SO 
staat alweer op de planning. In deze praad 
eerst een verslag van alles wat geweest is. Het 
etentje eind februari, buitenrit met de  

Manege en de tapasparty bij Anna Maria. Ver-
der is de ALV en SO Marcroix. 
Ik wens jullie  en veel lees-
plezier. 
 
 
Groetjes, 
 
Ilona 
PR-functionaris 
 
T.S.R. Cave ne Cadas 

 

In Havana zijn we uit eten geweest, we waren met een grote groep aanwezig. De volgende leden aten 
mee: Bas, Marlies, Giordana, Max, Sira, Elske, Bibi, Charlotte, Sartika, Pieter en Hanna.  Er werd veel 
bijgeklets en heel veel gegeten. Wat misschien wel meespeelde bij een iet wat tegenvallend toetje. 
Ik zal me zacht uitdrukken, want mijn woorden vielen niet bij iedereen in de goede smaak. namelijk 
dat je in je mond het droop van het vet.  Na een hap was ik klaar met het toetje. Anderen aten moe-
dig nog door, maar het viel de bediening wel op dat we allemaal het toetje niet op hadden behalve de 
mensen die voor ijs kozen. Dus er werd geproefd door het personeel of het wel lekker was, maar het 
hoorde zo te smaken en dat het maar goed was dat de chef niet aanwezig was, omdat hij  erg trots is 
op de churos (de naam van het toetje). Dus je ziet maar weer smaken verschillen. 

Maar het voorgerecht tomaten soep of tortillia chips waren goed van smaak. En het hoofdgerecht, 

wraps, of een hamburger met friet of biefstuk met friet en salede was ook in orde. En vooral veel. Ik 

heb de avond als gezellig ervaren. Er had zich een grote groep aangemeld. Maar we hadden ook nog 

twee eters waar we niet op hadden gerekend namelijk Marlies en Bas. Zij hadden zich aangemeld via 

face-book en dat was niet het gezichtveld van het bestuurgevallen. Maar het fijn om als bestuur te 

weten dat deze pagina’s ook door de leden bekeken worden. Grace en Jody kwamen ook langs om te 

buurten. Het was dus een gezellige avond. Op naar de volgende activiteit! (10 maart tapas avond, bij 

Anna Maria) 

Activiteiten 

etentje 



Tapas party 

Op donderdag 10 maart hebben we ‘s avonds een gezellige tapas avond bij Anna Maria gehad. 
Iedereen moest wat tapas meenemen zodat er voldoende te eten was. Met een lekker drankje 
erbij was het al snel gezellig. 
 
Er was van alles bereid. Na een file bij de oven/ magnetron was alles warm en kon er gegeten 
worden. Voorbeelden van wat er zoal te eten was, waren gehaktballetjes in tamatensaus, sushi, 
wraps, mini sate, chips, nootjes en worstjes in bladerdeeg. 
 
Het was erg gezellig en ik hoop dat het de volgende keer weer zo gezellig mag zijn. 

Op 9 en 10 april  wordt So marcroix verreden. 
Het thema is Turkeys delights. 
 
Categorieën 
Dressuur: Ba, Bb, La, Lb, M  
Springen: B en L 

Stedenontmoetingen SO Marcroix 

In het weekend van 9 en 10 april is SO 
Marcroix verreden. Hier is helaas niemand van 
Cave ne Cadas naar toe geweest. Aangezien 
we het gezellig vonden op SO Hippocampus 
zou het leuk zijn dat er een groepje leden 
naar SO Concorde zou gaan. Dus als je tijd en 
zin hebt laat het dan zo snel mogelijk weten 
via so@cavenecadas.nl. 

Nu zullen jullie denken dat het wel heel vroeg 
is om hierover te beginnen maar inmiddels is 
het april en om de overdracht goed te kunnen 
laten verlopen kun je nu al meedraaien in ons 

bestuur. 

Als je interesse hebt dan horen we dat graag.  

Nieuw bestuur ALV 

Op woensdag 13 april is onze ALV geweest. 
Het aantal aanwezige leden lag helaas niet zo 
hoor maar we hebben toch nog wat punten 
kunnen bespreken. Inmiddels zijn de notulen 
rondgestuurd. Als je nog vragen of opmerkin-

gen hebt dan horen we die graag. 



SO Cave ne Cadas 

In het weekend van 4 en 5 juni is het dan eindelijk zover. Na alle SO’s van dit jaar gaat het dan 
helemaal los op manege het Zandeind. Met het thema Born to be wild zal het een wild feestje 
worden.  
 
De organisatie van dit SO ligt in handen van een geweldige SO commissie. Zij kunnen echter altijd 
hulp gebruiken. Dus houd allemaal dit weekend in je agenda vrij en kom gezellig helpen, suppor-
teren en indien mogelijk deelnemen aan deze mooie wedstrijd. Als je maar 1 van de 2 dagen tijd 
hebt om te helpen kan dit ook maar laat dit zo snel mogelijk weten via bovenstaand emailadres.  
 
Wij hopen veel deelnemers en supporters te mogen begroeten in dit weekend.  
 

SO Cave ne Cadas 



Wist je dat…? 

• Dat de activiteiten van de manege worden 
gepubliceerd via hun website? 

• Dat je je via de website kunt opgeven voor 
de activiteiten zoals de buitenritten. 

• Dat foto’s van de buitenrit t vinden zijn op 
de website  www.manegezandeind.nl en op 
facebook?  

• Dat er in mei een meerdaagse rit is waar we 
met een groepje naar toe willen bij genoeg 
belangstelling 

 

Heb je nog een leuk wist-je-datje? Mail naar 
pr@cavenecadas.nl. 

 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen dus 
er is voor iedereen weer kans op de zandhap-
per trofee. 
 
De zandhapper trofee van het afgelopen 
schooljaar is uitgereikt aan Anne-maria. Op-
merkelijk was dat er afgelopen schooljaar niet 
zo heel veel mensen zijn gevallen. 
 
Ik ben niet altijd op de lessen dus als er ont-
wikkelingen zijn voor de zandhapper trofee 
dan hoor ik die graag. 
 
5 feb Jody van ?? 
 

Zandhapper Trofee 



Agenda 

Niet vergeten in je agenda te noteren: 

Onze jarigen 

Van harte gefeliciteerd! 
 
15-03-1986 Elske 
17-03-1981 Bas 
25-03-1987 Maaike  
27-03-1982 Bobbie 

05-04-1988 Rianne  

27-04-1985 Inge  

 
20 april zeepkettingen maken 
21 en 22 mei SO Concorde 
4 en 5 juni SO Cave ne cadas 
 

Staat je verjaardag er niet bij? Mail hem even 
naar pr@cavenecadas.nl. 

Namens het bestuur 
Het jaar gaat snel. De opkomst bij de ALV en het zeepkettingen maken was/ is niet zo hoog. 
Wij hopen jullie allemaal weer te kunnen begroeten op de volgende activiteit. Als jullie verder 
tips of suggesties hebben dan horen wij die graag.  

Met vriendelijke groet, 
 

T.S.R. Cave ne Cadas 
 

Sira, Hanna,  
Anna– Maria, Elske 

En Ilona 


