Nieuwsbrief
Jaargang 3
september 2010

Interessante informatie:

•

2 oktober: Coverband Tour
de Funk met DJ Miss Brown
spelen tussen 21.00—2.00
uur bij Scarlatti

•

2 oktober: Coverbands
Run4Cover en B-One spelen
tussen 21.00– 2.00 uur bij
Einstein / De Stadthouder

•

3 oktober: Coverbands
Superfly en Too Hot To
Handle spelen tussen
16.00 –22.00 uur bij
Einstein / De Stadthouder.

•

4 oktober: Coverbands Out
of Control, Jewelste (laatste
openbare optreden met
zanger Martin vd Starre!) en
Eighty-Eight spelen tussen
14.30—00.00 uur bij
Einstein / De Stadthouder

Toegang is overal gratis!

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

InHolland R’dam
Op 14 juni 2010 heeft CEO
Evenementen Organisatie
het personeelsuitje van
Hogeschool InHolland Rotterdam mogen organiseren.
Het doel was om dit jaar zo
veel mogelijk personeelsleden mee te krijgen. Dit
was in het verleden altijd
lastig omdat de interesses
en leeftijden nogal uit elkaar
liggen.
Het is CEO gelukt om 76
van de 80 personen enthousiast te krijgen en zich in te
schrijven.
We hadden verschillende
programma’s. Men kon
kiezen uit voetbal kijken op
groot scherm of een workshop glasblazen volgen.
Daarna kon men roeien bij
de roeivereniging of een
GPS-wandeling door Leiden
maken. Tenslotte was er
voor iedereen een BBQ.
Een geslaagde dag met
voor ieder wat wils!

Interpolis
De afdeling van Interpolis
Zoetermeer gaat volgend jaar
verhuizen naar Leiden. Dus
het personeelsuitje van Interpolis Zoetermeer moest in
Leiden plaatsvinden. Het doel:
Leiden beter leren kennen.
CEO Evenementen Organisatie organiseerde de GPSRestaurantentocht voor deze
groep. Iedereen vond het erg
leuk, kent Leiden nu iets beter
en heeft heerlijk gegeten.

Factor Welzijn
Voor Stichting Factor Welzijn
heeft CEO Evenementen
Organisatie een GPSwandeling door Leiden georganiseerd. Er waren 8 groepen, die 4 verschillende routes liepen. Na de GPSWandeling heeft de gehele
groep heerlijk gegeten van
een buffet dat was samengesteld door Einstein in Leiden.

Nieuw!
CEO Evenementen Organisatie is
nu 3 jaar bezig en vond dat het
tijd was om een kritisch naar bepaalde producten te kijken die op
de website staan.
Omdat de GPS-tochten in Leiden
zo’n succes zijn, is CEO Evenementen Organisatie bezig met het
uitzetten van een GPS-wandeling
in Delft en als dat ook een succes
blijkt zullen steden als Haarlem en
Gouda ook volgen.
Er zijn dus een aantal producten
van de site gehaald, maar er
staan ook een aantal nieuwe
producten op de website van CEO
Evenementen Organisatie.
O.a vernieuwende themafeesten
zoals Diamonds & Pearls, Around
the World, Lounge Party, maar
ook een ABBA feest behoort tot
de mogelijkheden. Maar wat dacht
u van roeien of boksen>....
Neem snel een kijkje op:
www.ceo-evenementen.nl

Kaarten voor 2Generations nu verkrijgbaar bij CEO
2Generations is het feest
der herkenning.
CEO Evenementen
Organisatie
Achterwetering 12
2374 BW OUD ADE
06-30319212
claudia@ceo-evementen.nl
www.ceo-evenementen.nl

Zaterdag 30 oktober in De
Stadsgehoorzaal in Leiden.
Een diversiteit aan Artiesten
zal optreden, wat kan u verwachten? In elk geval Jamento, Hans Dulfer met band,
maar ook DJ Miss Smile en
Glenn Helder.

Kaarten zijn te verkrijgen via
Voor meer informative kunt u
CEO Evenementen Organisa- kijken op:
tie.
www.ceo-evenementen.nl
Voor grotere groepen kan er
een offerte op maat gemaakt
worden.
Wilt u dit feest combineren
met een andere activiteit in
Leiden, we maken graag een
programma op maat voor u!

