
 

Wilt u zelf ook eens een 

cocktail shaken? CEO 

Evenementen Organisatie 

organiseert een leuke 

workshop. Tijdens deze 

workshop worden u de 

basistechnieken van het 

cocktailshaken bijge-

bracht.  

 

Na de uitleg is het uw 

beurt en mag u zelf bepa-

len welke cocktail u wilt 

maken.  

 

 

 

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

Woensdag 18 februari 

organiseert de Leidse Stu-

dentenvereniging Minerva 

een prelustrumfeest.  

 

Er worden zo’n 2000 stu-

denten verwacht. CEO 

Evenementen Organisatie 

heeft de band voor ze ge-

boekt.  

 

De energieke band Agogo 

zal met hun repertoire 

bestaande uit vooral dance

-classics, dit feest tot een 

swingend hoogtepunt bren-

gen.  

 

 

 

 

Er is altijd wel een reden 

te verzinnen om een feest 

te geven. Kies voor zeker-

heid en maak het u zelf 

gemakkelijk en laat de 

organisatie van het feest, 

geheel of gedeeltelijk over 

aan CEO Evenementen 

Organisatie. 

 

Het kost u veel tijd en 

energie om zo’n feest te 

organiseren en CEO Eve-

nementen Organisatie 

neemt u graag het werk 

uit handen. Zodat het 

voor u ook echt een feest 

is! 

  

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

Jaargang 2 

Cocktails  

Valentijn Special 

Speciaal voor Valentijnsdag 

heeft CEO Evenementen 

Organisatie een Valentijn 

Special gemaakt.  

U kunt zich met 2 (of meer) 

personen opgeven voor deze 

verrassende Valentijn Speci-

al. Hou zoveel mogelijk ge-

heim voor uw geliefde of 

andere dierbare.  

Bent u al benieuwd, kijk 

gauw op: www.c-e-o.nl 

Wilt u meer informatie dan 

kunt u natuurlijk ook bel-

len of mailen.  

Februari 2009 

Nieuwsbrief 

Interessante informatie: 

• 8 februari: Speelt Lady 

and the Tramps in Café 

de Egelantier in Hazers-

woude. Ze spelen tijdens 

het brunchcafé.  

• 23 februari:  De cover-

band All Stars speelt in 

Café van der Geest in 

Noordwijkerhout, het the-

ma is ROOD! 

• 28 februari:  De rockband 

Little Stef speelt in de 

Rooie Hoek in Boskoop 

vanaf 22.30 uur 

Afmelden voor de nieuwsbrief 

van CEO Evenementen Or-

ganisatie, mail naar: 

 info@c-e-o.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEO Evenementen  

Organisatie 

Julianastraat 28 

2316 NZ   LEIDEN 

06-30319212 
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