
 

Op de Nationale Leden-

werfdag (12 maart) heeft 

BNN 9052 nieuwe BNN-

leden geworven. Alle ac-

ties, optredens en vooral 

het enthousiasme waar-

mee BNN’ers de straat op 

gingen, zijn zeer succesvol 

verlopen. In Nijmegen werd 

de Lelijke Eend DJ Booth 

ingezet en trad Valerio op 

als DJ. Als BNN vóór 1 

april de 300.000 leden 

haalt, houden ze Guus 

Meeuwis aan zijn belofte 

om samen met BNN een 

spetterende BNN Leden-

dag in het PSV stadion van 

Eindhoven te houden. 

 

Meer info: www.c-e-o.nl 

Op 29 en 30 april is de Koorn-

brug weer het grootste podium 

in Leiden. Vorig jaar was de 

aftrap van dit evenement. Nu 

dus de tweede keer. Op 29 en 

30 april ligt de Nieuwe Rijn 

rondom de Koornbrug vol met 

pontons waar het publiek op 

kan staan. CEO Evenementen 

Organisatie heeft Agogo ge-

boekt voor deze gelegenheid.  

 

Het programma:  

Woensdag 29 april:  

20.00 uur: De Tranentrekkers 

20.00 uur: Alderliefste 

00.00 uur: DJ Golden Pete 

Donderdag 30 april: 

13.00 uur: Leidse Coverbands 

17.00 uur: Jewelste 

20.00 uur: Agogo 

 

Meer info: www.c-e-o.nl 

Speciaal voor Moederdag, 

zondag 10 mei,  heeft CEO 

Evenementen Organisatie 

een Moederdag arrange-

ment samengesteld. Dit 

arrangement is te boeken 

voor 7 t/m 11 mei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Moederdag-GPS-

Restaurantentocht bestaat 

uit een 3-gangendiner met 

drankjes en een GPS-

tocht. Deze tocht is niet 

moeilijk, wel erg leuk en 

gezellig. Als extra krijgt u 

bij het boeken van de Moe-

derdag Special een bijzon-

dere CD cadeau. Deze 

speciale Limited Edition 

Moederdag-CD is mooi 

verpakt en niet in de winkel 

verkrijgbaar.  

Meer info: www.c-e-o.nl 

Jaargang 2 

BNN zet Lelijke  

Eend DJ-Booth in 

Bands kunnen zich nu inschrijven! 
Coverband Festival 

Het Coverband Festival in 

Noordwijkerhout is het enige 

festival in de regio waar cover-

bands aan mee kunnen doen.  

Dit jaar is het festival op zon-

dag 30 augustus 2009. Vooraf 

zal er een bandselectie plaats-

vinden. Schrijf je voor 1 mei in! 

Meer info: 

www.stichtingcfn.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Het TalentenJacht 

Het TalentenJacht is een 

bandwedstrijd waarbij de 

bands per boot door de 

grachten van Leiden varen 

en zich zo op een originele 

manier aan het publiek 

kunnen presenteren. Aan-

melden kan tot 1 mei.  

Meer info: 

www.ctvzuidholland.nl 

April 2009 

Nieuwsbrief 

Interessante informatie: 

• 13 april: Lammetjesdag bij 

Jeu de Boer in Hazers-

woude-Dorp van 11-17 

uur. Gratis toegang.  

• 29 april: In Belgisch Bier-

café Olivier in Leiden staat 

deze avond van 22.00—

3.00 uur een DJ te draai-

en. Tijdens deze avond zal 

er een geweldige saxofo-

nist meespelen met diver-

se nummers. 

• 29 en 30 april: o.a. Alder-

liefste, Jewelste en Agogo 

op de Koornbrug. 

• 10 mei: Moederdag, kijk 

op de website onder het 

kopje arrangementen voor 

de moederdagspecials. 

Afmelden voor de nieuwsbrief 

van CEO Evenementen Or-

ganisatie, mail naar: 

 info@c-e-o.nl 
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