
Voorwoord

Hallo iedereen! Hier is alweer de laatste Praad 
van dit jaar. Een jaar vol van activiteiten rond 
het Lustrum van Cave ne Cadas. Te beginnen 
met natuurlijk de eerste les van dit jaar met 
onze ‘mis’-verkiezing van meest glamoreuze 
persoon in onze vereniging, Natasja! En 
natuurlijk ons SO dat ook weer de boeken 
in kan als een zeer geslaagd feestje! Met 
de nodige gebeurtenissen die niet zouden 
misstaan in de roddelbladen!
En dan hadden we natuurlijk op het eind van 
het jaar ons grote Lustrum feest! Wat zeker 
een geslaagde avond was...
En zo is er weer een jaar voorbij! De tijd kan 
zo snel gaan..
Dus nu kijken weer vooruit naar een nieuw 
jaar met ook weer veel leuke activiteiten. We 
wensen jullie een goed nieuwjaar met veel 
paardrijd-plezier!
 

Activiteiten
Weekendje bij Sandra 

door: Veerle de Cock

Afgelopen  12  november was het weer tijd 
voor een ouderwets CnC-weekendje. Deze 
keer gingen we met een groepje tilburgers nog 
verder naar het zuiden, naar Sandra’s thuis in 
Ysselsteyn. Sandra bleek op een zeer mooie 
boerderij te wonen, te midden van een aantal 
jonge leuke paardjes, die uiteraard eens goed 
gekeurd werden door ons tijdens het weekend.
Zaterdagmiddag reden we met twee auto’s, 
gevuld met Li-Anne, Natasja, Caroline, Sandra, 
Patricia (zus van Sandra) en ikzelf naar Arcen, 
alwaar we, na wat apart navigeren door 

Sandra, een klein, oud boerderijtje vonden. 
Dit bleek de woon- en verblijfplaats van een 
hele aparte beestenboel, waaronder een 
aantal IJslandse pony’s. In twee groepjes 
zouden we een rit gaan maken, de groep die 
niet reed ging gezellig het dorpje in om zich 
daar heerlijk te warmen aan de open haard in 
een plaatselijke bistro. 

De kleine, sterke pony’s bleken er niet 
alleen heel schattig uit te zien, ze waren ook 
allemaal superbraaf, én ze bleken stuk voor 
stuk hun aparte ‘versnelling’ zeer goed te 
beheersen. Zonder al te veel hulpen konden 
we allemaal flink töltend door de bossen gaan, 
wat voor iedereen een erg aangename en 
comfortabele verassing was. 
Tussen de twee groepen door mochten de 
pony’s even op adem komen, en konden 
wij (nou ja, ik dan niet) genieten van de 
zelfgemaakte appeltaart die Sandra had 
meegenomen (en die moeders had gemaakt).
Toen iedereen weer veilig weer terug was, 
begon het al een heel eindje donker te 
worden, en was het tijd om weer terug naar 
Sandra’s thuis te gaan, waar een heerlijke 
maaltijd voor ons klaar stond. 
Alleen de echte die-hards maakten die avond 



het weekend nog compleet door nog naar ’t 
Kupke te gaan (ook wel: Palladio). Natasja, 
Patricia, Sandra, Sanne (vriendin van Sandra) 
en ik (uiteraard) hebben de plaatselijke 
boeren tot in de laatste uurtjes getrakteerd op 
onze aanwezigheid, voornamelijk gekenmerkt 
door het zingen van zoveel mogelijk liedjes 
met vogels erin. 

De terugreis naar Tilburg de volgende dag door 
de twee Kiekens werd nog gekenmerkt door 1 
Sinterklaas en heel veel zwarte pieten in de 
trein, spooktreinen die niet reden en toen toch 
weer wel, en het gooien van Li-Annes tasje uit 
de trein.
Kortom, het was weer een geslaagd CnC-
weekendje!

Kalender
Niet vergeten in je agenda te noteren: 

• 9 december: Nieuwjaarsborrel op de 
manege. Met heerlijke Chámpagne en 
oliebollen!

Wist je dat…?
• Jeroen een aantal zeer interessante 

bijnamen heeft...
• Wij er een paar uit de doekjes zullen 

doen..
• Dat hij bij de handbalvereniging ook wel 

Porno-wijs heet en er een heel feest 
naar hem vernoemd is...

• Hij regelmatig in de trein naar Utrecht 
te vinden is...

• Hij daar waarschijnlijk niet op 

familiebezoek gaat...
• Wij hier dus een zeeer veel-bewogen lid 

bij onze vereniging hebben gekregen
•    Sandra ook niet stil zit...
•   Veerle over literflessen beschikt
•    Judith haar zoenkwaliteiten kan 

verbergen..wanneer nodig
•    Judith een zeer interessante 

weddenschap heeft lopen met een 
huisgenoot... Berg je! Tilburgse mannen

•   Natasja over paar dagen naar Curaçao 
vertrekt en je op de hoogte kan 
blijven van haar activiteiten via                 
www.natasjajochems.nl

Zandhappers

Bijgehouden wordt: iedereen die op 
de manege of tijdens een SO de grond 
van dichtbij heeft bekeken, tijdens het 
bestuursjaar 2005 – 2006. 
Dagmar  1x

Stedenontmoetingen

Deze maand waren er geen 
stedenontmoetingen... we kijken allemaal uit 
naar de volgende stedenontmoeting. Deze is in 
Februari volgend jaar bij Hippocampus.

SO-Kalender
11 en 12 februari: SO Hippocampus
11 en 12 maart: SO Blok
23 en 24 april: SO Marcroix
3 en 4 juni: SO Hippeia (lustrum)
 

CnC nader bekeken
Elke maand stelt een lid zich aan jullie voor.
Een nieuw iemand, of misschien iemand die 
we al lang kennen. Deze maand: De  nieuwe 
bestuursleden.

De activiteitencie:  Sandra v.d Beuken

Ik ben Sandra van den Beuken. En dit jaar 
vertegenwoordig ik voor jullie de het gedeelte 
activiteitencommisie binnen het bestuur. 



Niet voor niets ‘commisie’ want bij deze taak 
krijg ik hulp van Li-anne en Sibel. In het kort 
komt het erop neer dat ik voor jullie leuke 
activiteiten verzin en organiseer... samen met 
de rest natuurlijk. Paardrijden doe ik al sinds 
mijn negende en na een paar jaartjes eruit 
te zijn geweest heb ik mijn oude hobby weer 
opgepakt in 2004! En dat bevalt me prima!

Ik hoop dat het voor mij en voor jullie een leuk 
jaar wordt! 

De penningmeester: Michelle Kofman

Ik ben Michelle Kofman en sinds dit collegejaar 
ben ik penningmeester van Cave ne Cadas. 
Vorig jaar februari ben ik lid geworden van 
Cave ne Cadas. Ik studeerde toen net een 
half jaar in Tilburg aan de de UvT, waar ik 
International Business doe, en ik vond het 
tijd worden om mijn oude hobby weer op te 
pakken. Net als vele andere tienermeisjes was 
ik van m’n 10e tot m’n 15e helemaal gek van 
paardrijden en alles wat daar mee te maken 
had, maar ik ben er uiteindelijk mee gestopt 
omdat de manege van eigenaar veranderde. Ik 
ben heel erg blij dat ik het weer heb opgepakt 
want paardrijden is echt een geweldige sport. 
Het leuke van penningmeester zijn, is dat 
ik tegelijkerheid leuk en nuttig werk doe en 
het heeft ook nog een beetje betrekking op 
mijn studie. Naast paardrijden doe ik, als het 
weer een beetje meewerkt, aan skaten en 
wielrennen. Verder vind ik het leuk om uit 
te gaan, films te kijken en ik ben helemaal 
gek van de spaanse taal. Ik heb een half jaar 
in Spanje gewoond en ik kan dus aardig wat 
verstaan

Totdat Michelle terug is uit Argentinië neemt 
Judith haar taken waar.

Nieuws uit de paarden-wereld
- Gelukkig deed de Belgische 

dressuurruiter Jeroen Devroe nog 
mee in de wereldbeker-Grand Prix 
van Mechelen. De Belg op Paganini 
voorkwam met een score van 69.50 % 
dat de eerste zeven plaatsen allemaal 
naar Nederlandse deelnemers gingen. 
Zijn score onderbrak het rijtje 
Nederlanders op plaats vijf in de 

Grand Prix aan de vooravond van de 
Kür op Muziek om de Nashuatec Prijs. 
Anky van Grunsven en Keltec Salinero 
wonnen, zoals verwacht, met 76.13 %. 
Alle juryleden hadden de Olympische 
kampioen op de eerste plaats staan. 
Ook over de tweede plaats in de Grand 
Prix waren de juryleden unaniem: 
Edward Gal en G4S Lingh scoorden 72.83 
%.

- Woensdag 28 december 2005 - 
Waalwijk - Een man uit Montfoort heeft 
gistermorgen een pony doodgereden op 
de Midden-Brabantweg bij Waalwijk. 
De politie werd gebeld door iemand 
die dacht dat er een beer op de weg 
lag. Toen agenten gingen kijken bleek 
het om een zwarte pony te gaan. Later 
op de dag meldde de man zich bij de 
politie. Hij reed in zijn auto toen de 
pony plotseling de weg overstak. Hij kon 
niet meer stoppen en reed het dier aan. 

Kieke in Curaçao

Vanaf deze maand 
verschijnt er iedere 
maand in de Praad 
een stukje van Natasja 
Jochems over haar 
avonturen in Curaçao. 
Zij loopt hier stage!!

December, voor de meeste de maand van 
cadeautjes, feestdagen, gezelligheid en 
stressen. Shoppen, eten enz. Als je dan 
ook nog eens je verjaardag moet vieren, 
tentamens hebt, je kamer moet leeghalen, 
en een koffer moet klaar zetten, heb je het 
helemaal te druk. Dat hebben Hyros en Anika 
dan ook wel geweten. Iedere week zat ik als 
een gespannen stresskieke op een van hun 
ruggen. Maar gelukkig zijn het zulke schatten 
dat ze me alle ontspanning brachten en dat 
ik nu met een lekker gevoel naar Curaçao kan 
gaan.

Laat ik eerst even wat vertellen over wat ik 
ga doen. Curaçao in de winter heeft een paar 



hele leuke voordelen. Als iedereen hier zit 
te hopen op een elfstedentocht, zit je lekker 
met je luie reet in de tuin te genieten van 
de zon. En natuurlijk niet te vergeten het 
mannenoverschot. En natuurlijk de marine die 
daar voet aan wal zet. Maar dat is natuurlijk 
niet het belangrijkste (denk ik…). Ik ga 
namelijk een poging doen om daar les te geven 
op een middelbare school. Dit jaar maar hopen 
dat de kinderen elkaar niet gaan verven, zoals 
vorig jaar gebeurde toen een aantal wupjes 
als indianen door mijn klas rende. Hopelijk 
kan ik hun creativiteit naar iets effectievers 
ombuigen. 

Het is nu eind december. Ik vertrek over een 
weekje naar Curaçao, en ben zoals ik al zei 
volop bezig met de voorbereidingen. Best 
raar als je bedenkt dat je je bikini aan het 
inpakken bent terwijl het buiten sneeuwt. 
Voor de eerste keer in mijn leven stap ik echt 
in een totaal nieuw iets. Nieuwe omgeving, 
nieuwe mensen, nieuw werk en ga zo maar 
door. Ik heb er enorm veel zin in maar vind het 
ook doodeng. Natuurlijk zal ik iedereen gaan 
missen, maar mijn beestjes mis ik nu al. Spike 
(ons hondje), Anika, en Hyros geven me altijd 
zo’n dosis energie mee. Ik hoop maar één ding, 
dat negers dat ook kunnen… haha. 

Van mijn huisgenootjes heb ik een website 
gekregen www.natasjajochems.nl. Daar kan 
iedereen mijn verhaaltjes lezen. Ik wil voor 
dit moment maar 1 ding kwijt… alvast een fijn 
2006, en ik ga jullie missen (ondanks dat het 
maar voor eventjes is). Maar ik hou jullie op de 
hoogte

Tot de volgende keer 

Ons Kieke

Namens het bestuur:

Beste Leden,

Dit was dan echt de laatste Praad van dit Lustrumjaar! 
Een jaar waar we als vereniging met veel voldoening 
op terug kunnen kijken! We hopen natuurlijk dat 
volgend jaar weer zo’n mooi jaar wordt! 
Wij als bestuur doen er in ieder geval alles aan om 
het dat voor jullie te maken! Er staan weer allerlei 

leuke activiteiten op het programma, maar toch het 
belangrijkste.. we hopen jullie allemaal op de manege 
te zien zodat we samen kunnen klinken op het nieuw 
jaar!
Namens het bestuur: een goed jaar gewenst!

Caroline van der Veen
Jory van de Wassenberg
Sandra van den Beuken
Judith Castelijns


