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Asten, 15 februari 2019 

 

Beste, 

 
Gefeliciteerd, je hebt een verstandige keuze gemaakt. De Toerist is een leuk uitje! 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. Pas wanneer je een optie of 
reservering maakt dan kan ik hem voor je vasthouden.   
 

Het programma 
Het programma van de dag ziet er zo uit (voorbeeld): 
 
De Toerist 
14:00 uur - 14:10 uur Enthousiaste uitleg 
16:10 uur - 16:40 uur De toerist  
16:40 uur - 16:50 uur Winnaar bekend making (klein presentje voor het winnende team) 
 
Liever een ander tijd, ook dat is mogelijk. De datum, tijd en locatie is nog in overleg en 
kan naar wens worden ingevuld. Bij regen gaat de activiteit normaal gezien gewoon door, 
tenzij Leef 7 anders beslist. In deze activiteit is eten en drinken niet inbegrepen. Tip voor 
deze activiteit, zorg voor wat opgeladen mobiele telefoons, draag makkelijke schoenen 
en neem eventueel een leesbril mee. 
 

Prijs 
 
Afhankelijk van je groepsgrootte zijn dit de prijzen: 
8 tot 25 personen     € 24,00 incl. BTW p.p. 
26 tot 50 personen     € 22,00 incl. BTW p.p. 
50 of meer      € 20,00 incl. BTW p.p. 
 
*De prijzen exclusief reiskosten berekend vanaf Asten á €0,19 per km. 
 
Vertrouwende je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben 
of wil je het vastleggen, dan hoor ik het graag!  
 
 
Met vriendelijke groet,  

 

Rowin Holtslag 

 
Leef 7 
T: 0643946533 
E: Info@leef7.nl  
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De Toerist 

Opzoek Naar Een Hilarische Strijd? 

De toerist is een activiteit 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? Welk team pakt de meeste punten en mag zich de toerist in eigen 

land noemen? Speel en ervaar het nu zelf! 

 

 

Een fantastische beleving 

Kies de opdrachten die jezelf leuk vindt! 

Enthousiaste begeleiding 

3 uur genieten op een locatie naar keuze 

Een uit je comfort momentje 

Leuke strijd en hilariteit 

Wat Kun Je Verwachten In Dit Uitje? 
 



 

 
Benieuwd naar de opdrachten of wat je nu werkelijk gaat beleven?  

De eerste stap naar een leuke activiteit is gemaakt, maar waarschijnlijk wil je nog iets 

meer weten over de opdrachten, toch? Oké hier wat extra uitleg.  

Wat Houdt De Toerist In?  

De Toerist is een buiten uitje en is natuurlijk weersafhankelijk. Mocht het weer te 

slecht zijn en we kunnen ergens naar binnen, dan kunnen we op het laatste 

moment (indien mogelijk) nog switchen naar een binnen activiteit zoals Puur 

Toeval. Kortom wij denken graag mee! 

Regenalternatief? 

 Wat is nu de bedoeling?  

Je wordt ingedeeld in teams en gaat op pad met een opdrachten lijst. Het is 

jullie taak om zoveel als mogelijk opdrachten correct te vervullen. De 

opdrachten zijn ingedeeld in landen en ieder land heeft vier opdrachten. Heb 

je één opdracht voltooid levert dat nog geen punten op, bij twee opdrachten 

krijg je vijf punten, met drie opdrachten krijg je tien punten en heb je alle 

opdrachten van een land voltooid levert dat 20 punten op. Welk team kan de 

meeste punten verzamelen? 

 De Opdrachten 

Er zijn veel opdrachten, dus we kunnen ze niet allemaal bespreken. Maar 

wat kan je verwachten.  

 Zoek en vind opdrachten bijv. ga op de foto met water, vind een 

opblaasbare krokodil etc.  

 Bewegelijke opdrachten. Dans de sirtaki of voetbal met je team. 

 Puzzelopdrachten. Bijv. maak een woordzoeker, raadsel of rebus. 

 Personenopdrachten. Maak een selfie met 20 personen of vind iemand 

met rood haar.  

 Tijdopdrachten. Houd een ballon een minuut hoog of spreek een 

tongbreker correct uit. 

 Creatieve opdrachten. Maak een vers of zing een lied. 

 

Zoals je leest, een zeer diversiteit aan opdrachten en je bepaalt zelf met je 

team welke opdrachten je wil voltooien. Een ding hebben de opdracht 

gemeen je zal onderling veel lol hebben en de strijd is in volle gang! 

 



 

  
Praktische Informatie 

Waar gaat de strijd los barsten? 

Je wilt natuurlijk niet deze hilarische strijd missen, toch? Waar wordt het gehouden, 

wanneer ga ik de activiteit organiseren, wie nodig ik uit of dergelijke andere vragen 

spelen mogelijk nu bij je op. Tijd voor wat praktische informatie. 

Beleef Het Samen! 

Datum en tijd 
De datum en tijd zijn naar eigen keus en op basis van 
beschikbaarheid. Kortom wacht niet te lang of laat hem in 
optie zetten. Zo voorkom je dat de datum volgeboekt is. 

 Locatie  
De Toerist houden we doorgaans in het centrum van een 
plaats of stad. Het liefst op een levendige plek, waar er 
ook andere mensen zijn. Dit is handig voor sommige 
opdrachten, maar zeker geen vereiste.  

 Tijdsduur 
Dit uitje duurt circa 3 uur. We zullen tussendoor een kleine 
pauze inlassen, zodat de energie weer even kan worden 
opgeladen en dat je even wat leuke momenten met elkaar 
kan delen. 

 

Doelgroep 
Dit uitje is geschikt voor iedereen. Zowel jong als 
oud. Man, vrouw, opa of kind, iedereen kan 
genieten en kan meedoen. Je bepaalt namelijk zelf 
welke opdrachten je doet. 

 

Groep 
Dit uitje is vanaf 8 personen te boeken. Afhankelijk van de 
groepsgrootte worden er teams gemaakt, meestal tussen 
de 4 en 8 personen. Indien gewenst kan de organisatie 
zelf de groepen maken. 

Kosten 
Afhankelijk van de groepsgrootte zijn de prijzen p.p. tussen 
de € 20,00 en € 24,00. Genoemde prijzen zijn exclusief 
reiskosten berekend vanaf Asten/Uden. 

 

Tips 
Tip. Zorg voor opgeladen mobiele telefoons. 
Tip, draag makkelijke schoenen. 
Tip, neem indien nodig een leesbril mee. 
Tip, bekijk de weersvoorspellingen. 
 

Regen 
Bij regen gaat het normaal gezien gewoon door, maar 
bij te harde regen denken we graag met je mee. 
Mogelijk kan het uitje omgeswitcht worden voor een 
binnen uitje of kunnen we het verzetten. 
 

 



 

 

  

Boek Nu! 
 

Je bent nog slechts een enkele stap verwijderd van een leuke dag. Heb je al 

contact gehad met je medeorganisatoren? Waar wacht je nog op? Leg die datum 

vast, voordat het volgeboekt is. 
 

Boek De Toerist Nu! 
. 

Www.leef7.nl 

0643946533 

Mailen of bellen kan  

natuurlijk ook 
 

Rowin@leef7.nl 
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Wie Molt Er  
Ga opzoek naar de verrader. De groep krijgt een 

aantal opdrachten, echter één persoon probeert de 

boel te saboteren en alles te laten mislukken. Kan jij 

deze mol ontmaskeren? 
 

Puur Toeval  
Een spelshow om niet te vergeten. Lachwekkende en 

gekke rondes. Wie weet alles van muziek of wie zijn het 

creatiefste? Welk team weet in deze hilariteit de winst te 

pakken? Maak het nu zelf mee! 
 

The Wedding Game 
Ben je opzoek naar een onvergetelijk vrijgezellenfeest 

voor vrouwen? Dat is dit het uitje van je dromen! Welk 

team kan het beste een serenade maken of wie maakt 

de meeste toepasselijke foto`s? 
 

Cluedo  
Zes mogelijke moordlocaties, zes mogelijke wapens en zes 

mogelijk daders. Strijd in teams en ontdek het ware verhaal 

op de moord op Rodius Zwart. Beleef het nu! 
 

Beleef Het Samen! 

Mogelijk ook interessant! 
In willekeurige volgorde enkele andere toppers van Leef 7 

Klik op het logo om direct naar het gewenste uitje toe te gaan.  
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Enthousiast? 
Ik kom graag in contact met je 

Rowin Holtslag 

rowin@leef7.nl 

0643946533 

Www.leef7.nl 

https://www.leef7.nl
https://www.leef7.nl
https://www.leef7.nl
https://www.leef7.nl
https://www.leef7.nl
https://www.leef7.nl
https://www.leef7.nl

