
Centocor heeft als eerste 
klant de GPS-tocht door 
Leiden gedaan op dinsdag 
9 december. Ze werden 
verdeeld in 4 groepen en 
liepen van restaurant naar 
restaurant. Die avond re-
gende het wel tijdens het 
eten, maar gelukkig was 
het telkens redelijk droog 
toen men naar het volgen-
de restaurant liep.  
 
Ook Jeu de Boer heeft op 
vrijdag 12 december de 
GPS-tocht gedaan. Het 
was droog maar wel erg 
koud. Men vond het een 
geslaagd uitje.  
 
Beide groepen waren en-
thousiast over de verras-
sende Leidse bezienswaar-
digheden en bijgeleverde 
informatie.  
 
Als de temperatuur gaat 
stijgen wil CEO Evenemen-
ten Organisatie ook een 
variant maken waarbij wan-
delen wordt afgewisseld 
met varen door de stad. 
 

 

Kledingmerk s.Oliver vier-
de hun kerstfeest op 12 
december in Kasteel Rijck-
holt. Het feest was aange-
kleed in het thema 1001 
nacht, ook de meeste gas-
ten waren in het thema 
verkleed. De medewerkers 
waren heel enthousiast 
over de locatie, de aankle-
ding en het bijpassende 
vermaak met optredens 
van o.a. een waarzegster, 
een buikdanseres en DJ Ali 

Baba. 

Nieuw logo 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief 
met het oude logo van CEO 
Evenementen Organisatie. 
De Vergeetmijnietjes zullen 
verdwijnen en daar komt 
een strakker logo voor te-
rug. Hoe die er uit ziet? 
Wacht tot de eerstvolgende 
nieuwsbrief! 

Onderstaande is te boeken via CEO Evenementen Organisatie 
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Interessante informatie: 
 

· 31 dec/1 jan De band 

Soulbeach opent het 

jaar 2009 spetterend 

in Belgisch Biercafé 

Olivier in Leiden.   

Deze swingende 5-

mans-formatie zal 

vanaf 00.30 uur spe-

len. Kaarten kosten   

€ 10,- per stuk.  

 

· CEO Evenementen 

Organisatie wenst 

iedereen fijne feest-

dagen en een spette-

rend 2009 toe! 

 

 
Afmelden voor nieuwsbrief: 
mail naar: info@c-e-o.nl 
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Dinner in the Dark 
 

Het is een hele belevenis! 
Dinner in the Dark brengt u 
in een wereld die u nog 
nooit heeft ervaren…Laat u 
meenemen door een reis 
van smaak, geluid en tast. 

Genieten van lekker eten 
en drinken, zonder iets te 
kunnen zien: dat is een 
ervaring die uw avond ge-
garandeerd in een andere 
dimensie brengt!  

Dinner in the Dark kan ook 
als thema voor een be-
drijfsfeest worden uitge-
werkt.  

 

Meer info: www.c-e-o.nl  

Kook workshop 
 
Een oude bloembollen-
schuur is omgebouwd tot 
luxe kookzaal. De bloembol-
lenschuur biedt ruimte aan 
groepen tot maximaal 40 
personen voor vergaderin-
gen en cursussen.  
 
Daarnaast is de bloembol-
lenschuur voorzien van een 
professionele keuken welke 
gebruikt wordt voor kook-
workshops en cateringacti-
viteiten. 
 
 
 
 
Meer info: ww.c-e-o.nl  

GPS-Restaurantentocht Website goed bezocht 

De website van CEO Evene-
menten Organisatie blijkt voor 
steeds meer mensen vindbaar. 
De website is 500x bezocht in 
1 maand. Op de gangbare 
zoekmachines haalt CEO Eve-
nementen Organisatie vaak de 
eerste pagina. Googlen op 
"rijdende DJ" of "GPS Leiden" 
brengt je naar de juiste websi-
te!  
 
Zo wilde 3FM voor Serious 
Request de DJ-bus gebruiken 
als taxi en belde niet de DJ-
bus maar CEO Evenementen 
Organisatie! Helaas waren de 
bus en voorgestelde alternatie-
ven deze keer niet in te passen 
in 3FM’s Request, maar CEO 
Evenementen Organisatie was 
erbij.  
 
In december alleen al is CEO 
Evenementen Organisatie via 
de website benaderd voor een 
aurafotograaf, de glasblaas-
workshop, de inpakworkshop, 
de kookworkshop, de GPS 
restaurantentocht en een maf-
fiaparty. 

CEO Evenementen Organisatie 

s.Oliver 

Bonbons maken 
 
Ontvangst met uitleg over 
het maken van een chocola-
de bonbonnière. U vervaar-
digt diverse bonbons en 
chocolade. Aan het eind 
van de workshop worden de 
bonbons ingepakt. Natuur-
lijk neemt u de gemaakte 
creaties (ca 450 gram) mee 
naar huis.  
 
Aantal deelnemers 6 tot 12 
personen; meer personen in 
overleg. Voor minder dan 6 
personen worden verzamel-
avonden gehouden.  
 
 
 

Meer info: www.c-e-o.nl 


