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Bedankt voor de interesse in Leef 7. In deze informatie aanvraag 
info over de uitjes en tips voor de horeca. Alle uitjes zijn te boeken 
op basis van beschikbaarheid. Wacht niet te lang, het zou immers 

zonde zijn als de datum niet meer beschikbaar zou zijn. 
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Waarom 

Activiteiten 

Asten

Leuke uitjes 

op een locatie naar keuze

Unieke beleving

Professionele begeleiding

Scherpe tarieven

3 uur genieten!

Kies je gewenste tijd



Wie Molt Er?
Het uitje vol wantrouwen en bedrog, Wie is de Mol? Beleef de 

spanning en sensatie op TV nu in het echt! In een aantal opdrachten 

probeert een verrader de boel te saboteren. Is het de beste collega, je 

fanatieke oom of toch je eigen partner? Wie Molt Er? 

 Spanning en sensatie

 3 uur genieten 

 Op een locatie naar keuze

 Per 16 personen is er één mol 

 Circa 6 unieke en leuke opdrachten 

 Jokers, portofoons en meer!

 Een alles bepalende test en executie.

 Een echt WIDM-beleving!

Niets is wat het lijkt!



De Toerist
Het uitje vol hilariteit en strijd. In teams ga je buiten op pad met 

allerlei verschillende opdrachten. Van grappige opdrachten tot 

creatieve dingen. Dit geheel in een landen thema om een top toerist 

te worden. Wie staat er dadelijk met een kilt op de foto bij Schotland 

en welk team kan een piramide maken bij Egypte? 

 Een fantastische beleving

 2,5 / 3 uur genieten

 Stad of locatie naar keuze

 Enthousiaste begeleiding

 Doe de opdrachten die jezelf leuk vindt!

Waar wacht je op?



Cluedo Moord
Altijd al willen weten wat het ware verhaal is achter de moord op mr. 

Zwart? Dit is je kans! In teams ga je puzzelen, foto`s maken om zo 

delen van het verhaal te winnen. Dit brengt je dichterbij dat ene 

moment… de moord op Mr. Zwart. Wat is de moordlocatie, wat is 

het moordwapen en bovenal wie is de dader op deze gruwelmoord? 

 • Een topervaring

 • Enthousiaste begeleiding

 • Zoektocht van 2,5 / 3 uur 

 • Stad of locatie naar keuze

 • Strijd in teams!

Ontdek het ware verhaal



Levensweg
Wat kan je verwachten? Levensweg, het bordspel maar dan leuker! 

Op sommige vakjes zal je een minute to win it moeten uitvoeren, op 

andere zal je een muziekvraag krijgen. Wil je salaris ontvangen dan 

zal je een algemene kennisvraag moeten beantwoorden. Wie wint?

 Levensweg, minute to win it en een quiz ineen!

 Enthousiaste begeleiding

 Bnnen spel van 2,5 / 3 uur 

 Het kan al in een woonkamer

 Strijd in teams!

Eeuwige roem of keihard falen



The Wedding Game
Een vrijgezellenfeest met dames? Speel dan the wedding game! In 

wisselende teams strijd je telkens om de punten. Wie kan de uitdagende 
opdracht het best volbrengen of welk team kan de meeste juiste foto`s 
maken? Met wisselende teams zit je vast wel een keer bij de vrijgezel!

 Uitdagend en plezierig!  

 Enthousiaste begeleiding

 Een uitje van 2,5 uur 

 Strijd in wisselende teams!

 Presentje voor de winnaar

Het vrijgezellenfeest uitje voor 

vrouwen!



Puur Toeval
De leukste spelshow van Nederland. Lachen is niet verplicht maar wel 

gegarandeerd! Wie kan het snelste ballonnen opblazen of welk team 

kent de Macarena uit zijn hoofd? Als lachen gezond is, dan haal je 

met deze show het superfood in huis. Geheel met een professionele 

presentator!

 Een lachwekkende spelshow

 Top presentator

 2,5 / 3 uur genieten

 Unieke en bijzondere rondes

 Een ervaring om nooit te vergeten

 Voor dit uitje is een locatie nodig

Gegarandeerd lachen!



De Ultieme Quiz
Niet de moeilijkste maar wel de leukste pubquiz. Deze pubquiz is een quiz 

waar niet alleen de slimste kan winnen, maar waar iedereen een kans 
heeft! Wie weet alles van bekende Nederlanders of van bekende reclames?  

Welk team weet in deze leuke, spannende en unieke quiz de winst te 
pakken? Kortom wie weet het meest?

 Een professionele presentator

 Vragen waar iedereen kans heeft om het juiste 

antwoord te weten. 

 Een fanatieke onderlinge strijd. 

 Vreemde feitjes die je niet zult vergeten.

 De eeuwige strijd: Wie weet het meest?

De leukste pubquiz!



De Ultieme Quiz
Niet de moeilijkste maar wel de leukste pubquiz. Deze pubquiz is een quiz 

waar niet alleen de slimste kan winnen, maar waar iedereen een kans 
heeft! Wie weet alles van bekende Nederlanders of van bekende reclames?  

Welk team weet in deze leuke, spannende en unieke quiz de winst te 
pakken? Kortom wie weet het meest?

 Een professionele presentator

 Vragen waar iedereen kans heeft om het juiste 

antwoord te weten. 

 Een fanatieke onderlinge strijd. 

 Vreemde feitjes die je niet zult vergeten.

 De eeuwige strijd: Wie weet het meest?

De leukste pubquiz!



Enthousiast?
Ik kom graag in contact met je

Www.leef7.nl

rowin@leef7.nl

0643946533
Rowin Holtslag
Eigenaar Leef 7
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Hotel Nobis

 Een professionele presentator

 Vragen waar iedereen kans heeft om het juiste 

antwoord te weten. 

 Een fanatieke onderlinge strijd. 

 Vreemde feitjes die je niet zult vergeten.

 De eeuwige strijd: Wie weet het meest?



TapgAsten

 Een professionele presentator

 Vragen waar iedereen kans heeft om het juiste 

antwoord te weten. 

 Een fanatieke onderlinge strijd. 

 Vreemde feitjes die je niet zult vergeten.

 De eeuwige strijd: Wie weet het meest?



Enkele horeca 

gelegenheden

Overige Horeca 

Asten

Jan van Hoek

Toff

Markt 8

Diner Time

De Grutter

Mykonos Asten

Skippy



Enkele horeca 

gelegenheden

Overige Horeca 

Asten

Pesos

De Kantine

`t Spektakel

Café de Engel

Trattoria aglio e olio

Ristorante Innesto

Zaal Zegers/Classics



Andere activiteiten 

& 

Bezienswaardigheden
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Enkele activiteiten niet 

van Leef 7

Andere 

activiteiten

Zwemmen – De Schop

Zwemmen - Prinsenmeer 

Bowlen - Wapen van Asten

Paardensport – Heiligers



Enkele horeca 

gelegenheden

Bezienswaardig-

heden

Natuurgebied de Peel

Klok & Peel Museum

Kasteel Asten/Heusden

Sterrenwacht Jan Paagman



Enkele grote 

activiteiten in de buurt 
niet van Leef 7

Activiteiten in de 

buurt

Toverland – Sevenum (18 km)

Dierenrijk - Neunen



Enthousiast?
Ik kom graag in contact met je

Www.leef7.nl

rowin@leef7.nl

0643946533
Rowin Holtslag
Eigenaar Leef 7



Nobis





Cluedo Moord
Altijd al willen weten wat het ware verhaal is achter de moord op mr. 

Zwart? Dit is je kans! In teams ga je puzzelen, foto`s maken om zo 

delen van het verhaal te winnen. Dit brengt je dichterbij dat ene 

moment… de moord op Mr. Zwart. Wat is de moordlocatie, wat is 

het moordwapen en bovenal wie is de dader op deze gruwelmoord? 

 • Een topervaring

 • Enthousiaste begeleiding

 • Zoektocht van 2,5 / 3 uur 

 • Stad of locatie naar keuze

 • Strijd in teams!

Ontdek het ware verhaal



Activiteiten 
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Uitje Asten? 

Bedankt voor de interesse in Leef 7. In deze informatie aanvraag 
info over de uitjes en tips voor de horeca. Alle uitjes zijn te boeken 
op basis van beschikbaarheid. Wacht niet te lang, het zou immers 

zonde zijn als de datum niet meer beschikbaar zou zijn. 

Reiskosten €0,-

TapgAsten

Nobis

www.leef7.nl





Leuke uitjes 

op een locatie naar keuze

Unieke beleving

Professionele begeleiding

Scherpe tarieven

Waarom 

Activiteiten 

Asten





Leuke uitjes 

op een locatie naar keuze

Unieke beleving

Professionele begeleiding

Scherpe tarieven

Waarom Leef 7










