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Interessante informatie:
• 17 mei: Op het terras van
Heerema in Leiden speelt
Little Stef tijdens de marathon van 12.00—16.00
uur.
• 31 mei: In Amstelhaven te
Amsterdam speelt Tour de
Funk vanaf 21.00 uur.

Marathon
Leiden
CEO Evenementen Organisatie heeft ook dit jaar weer
een band geboekt op het
terras van Heerema tijdens
de Marathon in Leiden. Little
Stef speelt op 17 mei tussen
12.00—16.00 uur.
Ze zullen de lopers richting
de finish zingen!

Bouw– en Aannemersbedrijf
Meerburg BV
Op vrijdag 8 mei was het
bedrijfsuitje van Bouw– en
Aannemersbedrijf Meerburg
BV uit Leiderdorp.

Niet de schipper maar de
passagiers bepaalden dus
waar naar toe gevaren moest
worden.

CEO Evenementen Organisatie heeft op verzoek een
GPS-Sloepentocht door de
grachten en singels van
Leiden uitgezet.

Het weer leek in eerste instantie niet mee te werken,
rond 15.30 uur werd het donker en begon het hard te
waaien en te regenen. Dat
was toch jammer, echter rond
16.40 uur klaarde het op en
werd het alsnog een mooie en
zonnige namiddag.

Overal langs het parcours
van de Marathon staan
bands te spelen.

Dit bedrijfsuitje was voor 74
personen. Er zijn 6 sloepen
geboekt en 3 verschillende
routes uitgezet.

Afmelden voor de nieuwsbrief
van CEO Evenementen Organisatie, mail naar:
info@ceo-evenementen.nl

Meer info:
www.ceo-evenementen.nl

Elke sloep kreeg een boekje
met daarin aanwijzingen en
coördinaten voor de route
die gevaren moest worden.
De route kon gevonden
worden a.d.h.v. een GPSapparaat dat de richting
aangaf naar het ingevoerde
coördinaat.

Iedereen heeft het prima naar
zijn zin gehad en één van de
vele reacties was dat Leiden
vanaf het water toch wel heel
anders is.
Kortom het was weer een
succes!
Meer info:
www.ceo-evenementen.nl
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Op 29 april heeft CEO Evenementen Organisatie weer een
DJ en een Saxofonist neergezet in Belgisch Biercafé Olivier
te Leiden. Het was helaas niet
zo heel erg druk, maar wel
gezellig.

30 april 2009
‘s Middags ging het kinderprogramma bij De Egelantier in
Hazerswoude met Clown
Pantalon en Clown Jopey nog
door. Helaas werd het gehele
programma op de Koornbrug
in Leiden afgelast door de
Burgemeester. Ik heb mijn
band dus moeten annuleren.
En het zag er zo mooi uit!

