
Lakenfeesten 

 

Voor het moeder-dochteruitje 

van een Leidse studentenver-

eniging mocht CEO-

Evenementen Organisatie een 

leuk arrangement samenstel-

len.  

Er werd gekozen voor een 

rondvaart door Leiden met op 

de boot een wijnproeverij. 

Deze wijnproeverij wordt ge-

geven door een ervaren vino-

loog. Verschillende wijnen 

worden er geprobeerd en men 

krijgt natuurlijk uitleg over de 

diverse wijnen en druiven.  

Het was ook nog een fantas-

tisch mooie dag, waardoor ook 

de rondvaart een groot succes 

was. Leiden vanaf het water is 

toch een stuk leuker als de 

zon schijnt. De schipper heeft 

de dames het één en ander 

over Leiden verteld.  

 

Meer info: arrangementen 

Meer info: referenties 

Voor de 3e keer mocht CEO 

Evenementen het afdelingsuit-

je voor GGZ Leiden en om-

streken organiseren. Er werd 

gekozen voor de GPS-

Restaurantentocht door  

Leiden.  

 

Iedereen heeft genoten van 

het mooie weer, Leiden en de 

heerlijke hapjes, drankjes en 

gerechten.  

 

 

 

Meer info: arrangementen 

Meer info: referenties 

Tijdens de Lakenfeesten heeft 

CEO Evenementen de gewel-

dige band Tour de Funk ge-

boekt. De band stond op het 

stadhuisplein bij Cityhall te 

spelen.  

Ondanks dat er veel in de stad 

te doen was en het pas laat 

druk werd, kreeg Tour de Funk 

het toch voor elkaar om het 

dak eraf te spelen.  

 

Meer info: entertainment 

Jaargang 4 

Moeder-Dochter 

Uitje 

1e + 2e kwartaal 2011 

Nieuwsbrief 

 

Programmering  

Leidens Ontzet: 

 

Vrijdag 30 september 

* Nieuwe Rijn: Glance 

* Scarlatti: Superfly  & DJ 

* De la Soul: All Stars 

* Garenmarkt: JeWelste 

 

Zaterdag 1 oktober  

* Nieuwe Rijn: That’s Cool 

* Nieuwe Rijn: Eighty-Eight 

* Scarlatti: Tour de Funk & DJ 

* De la Soul: The Ripovs 

 

Zondag 2 oktober 

* Nieuwe Rijn: ShakyGround 

* Nieuwe Rijn: Out of Control  

 

Maandag 3 oktober  

* Nieuwe Rijn: Komen Lopen 

* Nieuwe Rijn: JeWelste 

* Nieuwe Rijn: Tour de Funk 

* De la Soul: Soulbeach 

 

Afmelden voor de nieuwsbrief 

van CEO Evenementen  

Organisatie, mail naar: 

 info@ceo-evenementen.nl 

 

 

 

 

 

CEO Evenementen  

Organisatie 

Achterwetering 12 

2374 BW   OUD ADE 

06-30319212 

 

claudia@ceo-evementen.nl 

www.ceo-evenementen.nl 

GGZ-Leiden 

Leidens Ontzet 2011 

Scarlatti Nieuwe Rijn De la Soul 

Het grote feest op de Nieuwe 

Rijn is dit jaar een samen-

werking van niet alleen De 

Stadthouder en Einstein, 

maar ook van Cityhall.  

Het podium is de Koornbrug 

en de Nieuwe Rijn wordt 

over de gehele breedte dicht 

gelegd met pontons waar het 

publiek op kan staan.  

CEO Evenementen Organi-

satie heeft gezorgd voor een 

sterke programmering, gedu-

rende 4 dagen. 

Scarlatti heeft dit jaar ook 

weer een vol programma 

tijdens Leidens Ontzet.  

CEO Evenementen zorgt voor 

het licht en geluid en de 

bands + DJ Miss Brown op 

vrijdag 30 september en za-

terdag 1 oktober.  

Voor de 3 oktober vereniging 

heeft CEO Evenementen op 

vrijdag 30 september Jewel-

ste geboekt op de Garen-

markt. 

De la Soul is het voormalig 

Huis de Bijlen. CEO Evene-

menten Organisatie is ge-

vraagd om een groot deel 

van de programmering te 

verzorgen en daarbij het licht 

en geluid.  

De programmering kunt u 

elders in deze nieuwsbrief 

vinden. Op vrijdag, zaterdag 

en maandag staat er een 

geweldige coverband te spe-

len en op zondag een DJ. 

Licht en geluid worden door 

Studio 336 verzorgd.  

Garenmarkt 


