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Informatie 
Asten, 15 februari 2019 

 
INFORMATIE AANVRAAG PUUR TOEVAL 

Beste, 

 
Gefeliciteerd, je hebt een verstandige keuze gemaakt. Puur Toeval 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 Spelshow Puur Toeval 
20:00 uur- 20:10 uur Enthousiaste uitleg 
20.10 uur- 22:45 uur Spelshow Puur Toeval (circa 6 rondes + pauzes) 
22:45 uur- 23.00 uur Winnaar bekend making (klein presentje voor het winnende team) 
 
De exacte datum, tijd en locatie is nog in overleg. 
Let op: Voor deze activiteit is een zaaltje, kantine of iets dergelijks nodig (de spelshow 
heeft een klein decor die de begeleider zelf nog even zal op en afbreken). 
 

Prijs 
 
De prijs is gebaseerd op 20 personen 
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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Puur Toeval 

Opzoek Naar Een Verrassende Spelshow? 

Wil jij ook geen saaie activiteit die je morgen al bent vergeten? Zoek jij juist 

een activiteit waar gezelligheid voorop staat en die de groep nog dichter bij 

elkaar brengt? Dan is daar de verrassende spelshow Puur Toeval!  

 
Lachen is niet verplicht maar wel gegarandeerd. Geheel met een maffe… euh 

professionele presentator maken we samen er een groot feest van. Wie kan het snelste 

ballonnen opblazen of welk team kent de Macarena uit zijn hoofd? Kortom welk team 

weet in deze hilarische strijd de show te stelen? 

 

Een lachwekkende spelshow 

Unieke en bijzondere rondes 

Begeleid door een top presentator 

3 uur genieten 

Een ballenbak momentje 

Pure gezelligheid 

Wat Kun Je Verwachten In Dit Uitje? 
 



 

 
Benieuwd naar de rondes 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 rondes, toch? De spelshow zal uit ongeveer 5 á 6 rondes bestaan, 

inclusief pauzes. 

Wat Houdt Puur Toeval In?  

Naar wens kunnen we de rondes iets veranderen, willen jullie iets actiefs, creatiefs 

of graag meer kennisvragen? Ook dit is mogelijk. Waar wacht je nog op, boek de 

spelshow nu! 

Meer Of Andere Wensen? 

 ABCD Muziekvragen ronde  

We beginnen met een opwarmtje. Wie haakt er in met de wals? Swingend 

en half meezingend beantwoord je met je team wat ABCD vragen. 

 Tegeltjesronde 

Wie van het team is creatief? Je moet een gezegde zo origineel als mogelijk 

afmaken. Wie een kuil graaft voor een ander……  

 De Quiz ronde  

De rustige ronde, je krijgt een aantal quizvragen met je team. Wie weet er 

veel af van jeugdprogramma`s of zijn super met landen vragen?  

 Het ballenbakballenspel  

Het ballenbak momentje… Iemand van de groep krijgt een grote broek aan 

en andere teamleden gaan lekker wat ballengooien. Wie vangt er de 

meeste? 

 Muziekshow ronde  

In deze ronde zal de presentator het werk verrichten, in 12 min. tijd zal er 

een ware act worden opgevoerd waarbij 30 nummers vliegensvlug voorbij 

zullen komen. Aan jullie de taak om enkele vragen over dit gebeuren te 

beantwoorden. 

 

 



 

  
Praktische Informatie 

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  

Voor de spelshow Puur Toeval is een binnen locatie 

nodig. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een 

restaurant, cafeetje, blokhut, grote schuur, flinke 

partytent of iets dergelijks. Niet getreurd het kan vaak 

gratis geregeld worden en mogelijk kan het zelfs bij 

iemand thuis. 

Tijdsduur 

Deze spelshow duurt 3 uur, we zullen in deze tijd 5 á 6 

rondes doen. Inclusief een kleine pauze. Willen jullie 

een langere of meer pauzes dan is dit normaal gezien 

geen probleem. 

 

Doelgroep 

Deze spelshow is geschikt voor iedereen. Zowel 

jong als oud. Man, vrouw, opa of kind, iedereen kan 

genieten en kan meedoen. 

 

Groep 

Deze spelshow is te boeken vanaf twaalf personen. 

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, neem indien nodig een leesbril mee.  
 

 

Waar is dat feestje? 

Je wilt natuurlijk niet deze gezelligheid allemaal missen, toch? Waar wordt het 

gehouden, wanneer ga ik de spelshow organiseren, wie nodig ik uit of dergelijke 

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

Beleef Het Samen! 



 

 

  

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 Spelshow Nu! 
. 

Www.leef7.nl 

0643946533 

Mailen of bellen kan  

natuurlijk ook 
 

Rowin@leef7.nl 
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  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.  

 

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? 
 

De Ultieme Quiz  
Opzoek naar een leuke quiz, een quiz waar iedereen 

kan winnen? Stop met zoeken, want hier is De Ultieme 

Quiz. Welk team weet de meeste weetjes en wint? 
 

De Toerist  
Speel nu het uitje de Toerist een 

weerzinwekkende beleving met leuke en 

grappige opdrachten! Doe een salsa dans of 

maak een foto met sombrero, doe je mee? 
 

Levensweg  
Speel het sprankelende uitje Levensweg! Het bordspel, 

minute to win it en een quiz ineen! Dus waar wacht je op?  

Ga jij voor eeuwige roem of wordt het keihard falen? 
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Enthousiast? 
Ik kom graag in contact met je 

Rowin Holtslag 

rowin@leef7.nl 

0643946533 

Www.leef7.nl 
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