
Biercafé Olivier 

 

Dit jaar heeft CEO          

Evenementen Organisatie 

weer de programmering en 

de organisatie van het drij-

vende podium op de Nieuwe 

Rijn bij Einstein en De Stadt-

houder mogen verzorgen.  

 

Aangezien 3 oktober dit jaar 

op zondag viel, was het dit 

jaar 3 dagen, want alle offici-

ële activiteiten van 3 oktober 

waren verschoven naar 4 

oktober.  

De opbouw was lastig ivm de 

markt die gewoon op zater-

dag plaatsvond. Maar we 

hebben het licht & geluid 

over het water vervoerd naar 

het podium, zodat we konden 

opbouwen en alles op tijd 

klaar was.  

Er stonden dit jaar 7 bands te 

spelen op de Nieuwe Rijn.  

En het was weer een succes! 

 

Foto’s kun je vinden op:  

www.ceo-evenementen.nl 

Voor de derde keer mocht 

CEO Evenementen Organisa-

tie het eindejaarsfeest van 

s.Oliver organiseren.  

Het feest werd dit jaar gevierd 

in Het Patronaat in Tilburg. 

Het thema was ABBA en de 

locatie hebben we laten in-

richten in ABBA stijl. 

Zoals elk jaar moet er ook 

goed gegeten worden tijdens 

het feest van s.Oliver en dit 

jaar was er gekozen voor een 

walking dinner!  

 

Het entertainment voor de 

avond bestond uit een all-

round DJ en een live karaoke 

band die een ABBA-contest 

hield met het personeel. Er 

waren 12 ABBA nummers 

waar men uit kon kiezen!  

Het was een leuke avond en 

iedereen was enthousiast! 

 

Foto’s kun je vinden op:  

www.ceo-evenementen.nl 

De afgelopen 2 jaar heeft CEO 

Evenementen Organisatie een 

band geboekt voor Belgisch Bier-

café Olivier in Leiden voor Oud & 

Nieuw. Dit jaar wilden ze iets 

anders. Er is gekozen voor een 

DJ met een drummer.  

 

De DJ draait gedurende de hele 

nacht van 1.00 - 6.00 uur en de 

drummer zal een aantal keer 

gedurende de nacht improviseren 

op de nummers die de DJ draait. 

 

Olivier is 31 december 2010 vanaf 

23.00 uur geopend! 

Op 2 december heeft een afdeling 

van het Rijnland Ziekenhuis een 

kookworkshop gedaan. Het ging 

om een groep van 32 personen.  

 

Men werd eerst ontvangen met 

een drankje, daarna daarna zijn 

ze in kleinere groepen de keuken 

in gegaan. Ze hebben allemaal 

verschillende gerechten gemaakt. 

Zoals:  

• Tomatenbouillon met mozza-

rella en basilicum 

• Köfta 

• Reuze champignons gevuld 

met geitenkaas 

• Sinaasappelsalade met venkel 

• Bastilla met vis 

• Siew mai 

• Witlofschuitjes met doperwten-

pesto en spekjes 

• Courgette koekjes met balsa-

micoketchup 

• Tiramisu met kersen compote 

 

Na de bereiding heeft de gehele 

groep gezamenlijk genoten van 

hun zelf bereidde gerechten. 
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Nieuwsbrief 

 

 

CEO Evenementen  

Organisatie  

wenst iedereen hele  

fijne feestdagen  

en een knallend 

2011 toe! 

 

Afmelden voor de nieuwsbrief 

van CEO Evenementen  

Organisatie, mail naar: 

 info@ceo-evenementen.nl 
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