
Nieuw! 

 

CEO Evenementen Organi-

satie had de band Too Hot 

To Handle geboekt. Ze tra-

den op in Leiden op de 

Koornbrug van 17.00—

20.00 uur, het grootste podi-

um in Leiden.  

Deze geweldige band be-

staat uit (bijna) alleen maar 

vrouwen! Als dat geen feest 

is…..en dat was het!  

 

Het was droog en redelijk 

zonnig en er was veel heel 

veel publiek! 

 

 

 

 

Ook dit jaar zal CEO Evene-

menten Organisatie weer de 

diverse GPS-tochten (te voet, 

te boot of in combinatie met 

eten) organiseren. Alle GPS-

tochten zijn in Leiden. Er zijn 

diverse routes dus ook voor 

grote groepen is dit een mo-

gelijkheid.  

De GPS-tochten van CEO 

Evenementen Organisatie zijn 

een ontdekkingstocht door 

Leiden, zonder gids.  

 

Er zijn natuurlijk ook allerlei 

combinaties mogelijk. CEO 

Evenementen Organisatie 

maakt graag een programma 

op maat voor u.  

 

 

CEO Evenementen Organisatie 

heeft samen met een  

roeivereniging een programma 

samengesteld voor bedrijven/

grote groepen tot 27 personen.  

 

Dit arrangement wordt geleid en 

begeleid door ervaren roeiers. Er 

zal een ervaren coach langs de 

kant aanwijzingen geven en er zit 

een ervaren stuurman/-vrouw in 

de roeiboot. Ook zal er in elke 

boot 1 ervaren roeier zitten zodat 

het makkelijker is voor de onerva-

ren deelnemers om het roeien op 

te pakken.  

 

Het arrangement duurt ongeveer 

1,5 a 2 uur. De deelnemers wor-

den de beginselen van de roei-

haal aangeleerd (eerst op de 

kant, daarna in de boot), als ieder-

een het onder de knie heeft wordt 

het programma afgesloten met 

een kort wedstrijdje. Het is dus 

niet noodzakelijk om ervaring te 

hebben met roeien, maar moch-

ten er mensen zijn die wel erva-

ring hebben, dan wordt het pro-

gramma hierop aangepast. Het 

roeien is voor jong en oud, want 

ook de intensiviteit kan aangepast 

worden.  

Jaargang 3 

Koninginnedag 

Op 19 maart 2010 was het 

dan zover, het jaarlijkse perso-

neelsfeest van s.Oliver. CEO 

Evenementen Organisatie 

organiseerde het gehele feest 

voor de tweede keer. Het  

thema was dit keer Diamonds 

& Pearls.  

 

Buitengoed Slavante te  

Maastricht was gekozen als 

locatie. Iedereen zag er 

prachtig uit. De videodisco-

show met 2 grote plasma-

schermen met foto’s in het 

thema Diamonds & Pearls 

maakte de avond af. 

  

Als klap op de vuurpijl kwam 

Marilyn Monroe een half uur-

tje optreden! Het was wederom 

een leuk en succesvol feest!  

 

Mei 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 
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