
 

In het laatste kwartaal 2009 

heeft CEO Evenementen 

Organisatie ook weer de 

nodige uitjes, feesten en 

entertainment geregeld.  

 

25 september heeft CEO 

voor Participe het bedrijfsuit-

je gedeeltelijk georgani-

seerd. 8 groepen hebben 

een GPS-wandeling door 

Leiden gedaan, er waren 4 

verschillende routes. 

 

26 september heeft CEO 

voor Huisartsenpraktijk Pre-

lude een dagje uit verzorgd. 

De dag begon met een 

workshop grafitti spuiten, 

daarna per sloep naar het 

beginpunt van de GPS-

Restaurantentocht. Dit was 

een groot succes. 

2 & 3 oktober was het in 

Leiden natuurlijk één groot 

feest. Alle drie de locaties 

waar CEO de bands, licht, 

geluid en podium had gere-

geld waren zeer tevreden.  

4 oktober heeft CEO voor het 

feest van Citroën NL de Lelij-

ke Eend DJ Booth geboekt 

met DJ in Amsterdam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 oktober heeft CEO voor 

een vriendenclub Dinner in 

the Dark georganiseerd. Het 

was een hele belevenis die 

men niet snel zal vergeten.  

15 december heeft CEO de 

opening van het personeels-

feest van Eneco mogen ver-

zorgen. De opening werd 

gedaan door 6 Fluor Poi Dan-

sers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 december heeft CEO voor de 

Gemeente Den Haag afd. Burger-

zaken de GPS-Restaurantentocht 

door Leiden georganiseerd.  

 

31 december heeft CEO voor de 

2e keer tijdens het Oud & Nieuw 

feest de band Soulbeach geboekt 

bij Belgisch Biercafé Olivier.  

Alle referenties kunt u op de web-

site nalezen. Ook vindt u hier 

foto’s van de diverse evenemen-

ten.  

 

www.ceo-evenementen.nl 

 

Jaargang 3 

Laatste kwartaal 2009 

Op 11 januari 2010 heeft 

CEO de band Agogo geboekt 

voor het personeelsgala van 

Einstein. Het was een gezelli-

ge avond waar men lekker kon 

swingen.  

 

Op 15 januari 2010 heeft de 

band Cheek2Cheek een 25-

jarig huwelijksfeest muziek 

mogen omlijsten. Zowel de 

band als de klant waren zeer 

tevreden.  

 

Op 16 februari 2010 zal de 

band De Roodborstjes optre-

den tijdens een Promoveerfeest 

in Leiden.  

Januari 2010 

Nieuwsbrief 

Interessante informatie: 

• CEO Evenementen is 

verhuisd van Leiden 

naar Oud Ade.  

• Nieuw Adres:               

Achterwetering 12       

2374 BW te Oud Ade. 

Telefoonnummer en mail-

adres zijn hetzelfde geble-

ven.  

• CEO Evenementen Orga-

nisatie heeft besloten om 

de nieuwsbrief minder 

frequent uit te brengen. 

Circa 4 x per jaar.  

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 

Galafeest Einstein Cheek2Cheek De Roodborstjes 


