
28 juni j.l.heeft CEO 
Evenementen Organisatie 
gezorgd voor een leuke 
band op een van de boten 
die door de Leidse 
Grachten gingen. Op deze 
boot stond een leuke, 
enthousiaste, rock 
coverband te spelen, die 
het publiek op de terrassen 
en op straat goed wisten te 
vermaken.  

De reactie van de 
bandleden was ook positief, 
ze hebben zich prima 
vermaakt. Het is in elk 
geval weer eens wat 
anders dan een gewoon 
podium.  

30 mei j.l. was het zover, 
de medewerkers van De 
Koning Accountants & 
Adviseurs en hun partners 
hadden een bedrijfsuitje.  
Wat ze gingen doen was tot 
op het laatste moment voor 
velen nog een verrassing.  
Ze zijn met 41 personen 
naar Amsterdam gegaan 
om daar lekker te gaan 
eten en daarna nog even te 
borrelen.  

Dit lijkt niet heel bijzonder, 
maar het eten was in het 
pikkedonker. Het 
bedienende personeel is 
visueel gehandicapt en 
neemt je dus mee naar hun 
wereld.  

Als ziende moet je eerst 
erg wennen aan het 
donker. En dan nog  valt 
het echt niet mee om te 
eten. Het is een bijzondere 
ervaring die ik iedereen kan 
aanraden.  

Wilt u meer informatie over 
dit bedrijfsuitje bel of mail 
naar CEO Evenementen 
Organisatie.  

Reactie van de klant 

22 juli krijgen 17 vrijwilligers 
die bij Natuurmonumenten 
werken in het 
informatiecentrum/giftshop 
een workshop inpakken.  

Er wordt een nieuw 
visitorscenter geopend met 
daarin  ook een giftshop . 
De workshop inpakken zal 
de vrijwilligers de kennis 
geven om de cadeautjes 
leuk maar ook vooral op 
een originele manier in te 
pakken.  

N.a.v. het interview dat ik 
had met AD Groene Hart 
over de workshop inpakken 
d.d. 8 april, belde 
Natuurmonumenten mij op 
met de vraag of ik ook zo’n 
workshop voor hun kon 
regelen.  

Natuurlijk kan CEO 
Evenementen Organisatie 
dat!  

  

 

 

 

 

De Koning Accountants 

Onderstaand entertainment is te boeken via CEO Evenementen Organisatie  

Een vrouw in het zwart, 
met een koffertje, 
beweegt zich door het 
publiek. Dan ontvouwt 
zich de ware toedracht: 
het koffertje is een mini-
theater, het wordt stil, 
zachte klanken van 
muziek klinken; het 
theater op haar schoot, 
de voorstelling begint. De 
acteurs worden van 
papier gevouwen.  
Lees verder: minitheater 

3 rockers spelen overal 
en altijd. Hun auto is hun 
podium! Ze spelen alle 
denkbare nummers. Er 
kunnen vanuit het publiek 
verzoeknummers 
geroepen worden die dan 
gespeeld worden.  
 
 
Lees verder: band 5 

De 2CV pick-up eend is 
omgebouwd tot een 
bijzondere DJ-Booth. 
De eend is een rijdende 
DJ-Booth die inzetbaar is 
voor diverse 
evenementen en kan 
zonder 
stroomvoorziening voor 
flink wat geluid zorgen. 
 
Lees verder: Lelijke Eend 
als DJ Booth 
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Nieuwsbrief 

Interessante informatie: 
 
 
 

· 3-6 juli Lakenfeesten 

en Leiden Culinair in 

Leiden.  

· 3 juli speelt de band 

Garlic op het 

Stadhuisplein in 

Leiden.  

· 6 juli Gouden Pet 

Festival. In het 

centrum van Leiden 

(rondom de 

Hooglandse kerk) 

staan op diverse 

plekken 

straatmuzikanten hun 

kunsten te vertonen.  

 

Natuurmonumenten Leidse Waterdagen 

Afmelden voor nieuwsbrief: 
mail naar: info@c-e-o.nl 
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