
Op dinsdag 8 april was het 
zover de inpak workshop.  
Er waren 14 enthousiaste 
deelneemsters. De work-
shop heeft plaats gevonden 
in het pand van Jeu de 
Boer te Hazerswoude-
Dorp. 

Tijdens de workshop zijn 
een aantal basistechnieken 
behandeld en daarna werd 
er ingegaan op de wat lasti-
gere vormen zoals een fles 
wijn, een rond pontje of 
bijvoorbeeld een knuffel-
beest. Voor al deze moeilijk 
inpakbare producten wer-
den oplossingen aangedra-
gen.  

Voor iedereen die de work-
shop heeft gevolgd is het 
geen enkel probleem meer.  

Naast het inpakken van 
een presentje is er ook veel 
aandacht gegeven aan de 
decoratie van een pakje. 
Hoe kan je, je cadeautje 
pimpen? 

Dat kan d.m.v. krullint, 
maar ook door het maken 
van een pijl, een bloem, of 
gebruik te maken van dub-
belzijdig papier of juist 2 
verschillende soorten pa-
pier.  

Iedereen kreeg na afloop 
een informatiepakketje met 
de beschrijving van het 
inpakken van de verschil-
lende vormen. Dus mocht 
het teveel zijn om allemaal 
te onthouden, geen pro-
bleem, je pakt de informatie 
erbij en je kan stap voor 
stap aan de slag.  

Deze workshop was op 8 
april speciaal voor particu-
lieren georganiseerd maar 
uiteraard kan dit ook ge-
boekt worden voor groe-
pen/bedrijven. 

Reacties kunt u lezen op 
mijn website. www.c-e-o.nl 

Inpak Workshop voor particulieren was succesvol 

Lounge DJ bij KvK 

Op 14 mei 2008 organi-
seert de Kamer van Koop-
handel een borrel i.v.m. de 
opening van het verbouwde 
pand van de Kamer van 
Koophandel.  

Ook wordt dan het start-
schot gegeven voor de start 
van de bouw van het nieu-
we Visiters Centre.  

Het Visitors Centre zal dui-
zenden bezoekers uit alle 
windstreken van de wereld 
aantrekken en op weg hel-
pen in de stad.  

Om deze borrel van een 
muzikale omlijsting te voor-
zien heeft CEO een Lounge 
DJ geboekt. 

CEO Evenementen Organi-
satie werd gebeld met de 
vraag 2 bands te regelen 
voor het grootse spektakel 
op 29 en 30 april in het 
centrum van Leiden.   
 
Het plan: de Koornbrug als 
podium gebruiken, de Nieu-
we Rijn dicht te leggen met 
pontons voor het publiek. 
Een geweldig plan!  
 
CEO Evenementen Organi-
satie heeft op 29 april de 
band NoisesRBack neerge-
zet en op 30 april stond 
Jellyfish te spelen.  
 
 

Belgisch Biercafe Olivier 
opende eind maart haar 
deuren. Hadden toegezegd 
mee te doen met het Glib-
berbal op 29 april maar 
hadden nog niks geboekt.  
 
Na een kort gesprek werd 
duidelijk dat de voorkeur 
uitging naar een DJ in com-
binatie met live muziek.  
 
Dit had als resultaat een 
allround DJ en een goede 
saxofonist. Het was een 
succesvolle, leuke, drukke 
en gezellige avond.  

CEO Evenementen Organisatie 
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Interessante informatie: 
 

· 15 mei speelt saxofo-

nist Willem Jan Nijhuis 

met Hans Dulfer en 

Arjan  Meijer in Cafe De 

Egelantier te Hazers-

woude-Dorp. 

· 18 mei  speelt Lekker 

tijdens de Leidse Mara-

thon bij Heerema op 

het terras tussen 12-16 

uur.  

· 30 mei speelt de band 

Hit-p-tits in Lounge 

Mozaiq te Oud Beijer-

land. 

· 14 juni speelt de Leid-

se coverband Garlic in 

het voorprogramma 

van De Dijk in Hazers-

woude. 

 

Foto’s workshop inpakken 
d.d. 8 april 2008 

Bands op Koornbrug DJ & Sax 29 april 
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