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Mijn naam is Rowin  

Ik geef je graag wat meer informatie 
over de activiteiten van Leef 7 in 
Eindhoven en over enkele 
horecagelegenheden. 
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Activiteiten  

Eindhoven 

Inhoud 

Bedankt voor de interesse in Leef 7. In deze informatie vind je 
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.  

 

De Activiteiten van Leef 7 

Cafés in Eindhoven 

Restaurants in Eindhoven 

Zalen in Eindhoven 

Vergaderzalen in Eindhoven 

Taxi`s in Eindhoven 



 

  

www.leef7.nl 

Activiteiten 



 

Informatie 

Uitjes 

Waarom  

Leuke uitjes  

Op een locatie naar keuze 

Unieke beleving 

Professionele begeleiding  

Scherpe tarieven 

Regenalternatief* 

3 uur genieten 

Kies je gewenste tijd 

* Regenalternatief is niet altijd mogelijk 
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Wie Molt Er 

Opzoek Naar Een Uitje Vol Bedrog? 

Wie is de Mol? Het uitje vol wantrouwen en bedrog! Beleef de spanning en 

sensatie op tv nu in het echt! Bij dit uitje begint de spanning al dagen 

vooraf, dit wil je niet mislopen, toch? 

 

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 is deze persoon met een dubbele 

agenda? Kortom Wie Molt Er? 

 

 

Een echt WIDM-beleving! 

De test, jokers, portofoons en meer! 

Een top begeleider 

3 uur genieten op een locatie naar keuze 

Een ‘dat meen je niet’ momentje 

Pure spanning en sensatie 

Wat Kun Je Verwachten In Dit Uitje? 
 



 

  

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? 
 



 

  

Cluedo 
Wie Ontrafelt Het Mysterie? 

Wil jij ook geen saaie activiteit die jaarlijks hetzelfde is? Zoek jij juist een 

unieke activiteit met een leuke mix van denken, puzzelen en foto`s maken? 

Dit is je kans! Ontdek het ware verhaal achter de moord op mr. Zwart!  

 
In teams ga je puzzelen en 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? 

 

 

Strijd in teams! Beleef het samen! 

Een moord met een knipoog 

Enthousiaste begeleiding 

3 uur genieten op een locatie naar keuze 

Een ‘gospel’ momentje 

Strijd vs. snelheid  

Wat Kun Je Verwachten In Dit Uitje? 
 



 

  

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? 
 



 

  

The Wedding Game 
Opzoek Naar Een Hilarische Strijd? 

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! Een 

gezellig uitje waar je nog lang van zal genieten. Maak het vrijgezellenfeest onvergetelijk 

met the wedding game. 

 

 

Uitdagend en plezier!   

Kies de opdrachten die jezelf leuk vindt! 

Enthousiaste begeleiding 

2,5 uur genieten op een locatie naar keuze 

Een uit je comfort momentje 

Strijd in wisselende teams! 

Wat Kun Je Verwachten In Dit Uitje? 
 



 

  

De Ultieme Quiz 
Opzoek Naar Een Verrassende Spelshow? 

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? 

 

Iedereen heeft kans om het te weten. 

De eeuwige strijd: Wie weet het meest?  

Begeleid door een top presentator 

Vreemde feitjes die je niet zult vergeten. 

Och ja momentje  

Unieke en bijzondere rondes 

 

Wat Kun Je Verwachten In Dit Uitje? 
 



 

  

Levensweg 
Opzoek Naar Een Verrassend Binnen Uitje? 

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 

Begeleid door een top presentator 

Vreemde feitjes die je niet zult vergeten. 

Het kan al in een woonkamer 

Strijd in teams! 

 

Wat Kun Je Verwachten In Dit Uitje? 
 



 

  
Praktische Informatie 

Waar gaat de strijd los barsten? 

Je wilt natuurlijk niet deze spanning en strijd allemaal 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. Het 

kan per uitje verschillen maar over het algemeen. 

Beleef Het Samen! 

Locatie  
Er zijn zowel buiten als binnen uitjes. De buitenuitjes kunnen overal. 
Voor de binnen uitjes is een locatie nodig (denk bijvoorbeeld aan 
restaurant, café of bij iemand thuis). 

 

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. 

 

Tijdsduur 
Dit uitjes duren 3 uur. Genoeg tijd om plezier te maken, toch? 
Starttijd is doorgaans keuze vrij. 

 

Doelgroep 
De meeste activiteiten zijn geschikt voor 8 jaar en ouder. 
Maar een kinderfeestje met enkel alleen kinderen is niet 
aan te raden.  

 

Groep 
De meeste uitjes kunnen worden geboekt van 8 of vanaf 12 
personen. In het uitje zullen we doorgaans weer kleinere teams 
maken, zodat je tegen elkaar kan strijden.  

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

 

Tips 
Tip, draag makkelijke schoenen. 
Tip, neem indien nodig een leesbril mee. 
Tip, bekijk de weersvoorspellingen. 
Tip, neem opgeladen telefoon mee 
 

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! 
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Horeca & overig 

EINDHOVEN 



 

Het uitje regelen wordt 

eenvoudig  

Cafés in Eindhoven 

Restaurants in Eindhoven 

Zalen in Eindhoven 

Vergaderzalen in Eindhoven 

Taxi`s in Eindhoven 

 

Horeca & Overig 

Leef 7 biedt geen horeca aan. Dit is enkel bedoeld om je uitje makkelijker te 

plannen. We kunnen wel bij interesse in een uitje eventueel contact opnemen 

met een horecagelegenheid.  

 

Voor het laatst bijgewerkt maart 2019. Is de lijst niet meer up to date? Laat 

het ons weten. 



 

Cafés  

Eindhoven 
 

 

Een drankje voorafgaand of na afloop van een uitje klinkt niet verkeerd toch? 

Maak je uitje compleet met een bezoek aan een café.  

 
In sommige steden of plaatsen zijn er nog veel meer cafés dan het overzicht hieronder. We geven 

een overzicht van circa 12 cafés, dit zijn willekeurig gekozen cafés (of partners). Wij starten waar 

jullie willen. Doorgaans zal er nog altijd zelf contact moeten worden opgenomen bij de 

desbetreffende horecagelegenheid. Maar mogelijkheid kunnen wij helpen. 

 

 

 Cafés in Eindhoven 
 

Centraal Eindhoven 

Café Wilhelmina 

De Vooruitgang 

Café Spijker 

De Costa 

Café Thomas 

Café de Looier 

Café The Jack 

 

 

Café 't Zwaantje 

Café Millennium B.V. 

Café Kraaij & Balder 

Café Het Moest 

Café "De Strijpse Ketel" B.V. i.o. 

CornerHouse 

Café "De Cactus" 

Café Amanda 

 



 

  

 

Combineer een verassend uitje met een heerlijk diner. Van culinair tot snelle 

hap, na zo`n uitje gaat er vast wel iets lekkers in, toch?   

 
Nee we hebben de restaurants niet voor je getest, dus don`t shoot the messenger. Wij zijn geen eet 

experts. Circa twaalf willekeurig (of partners) gekozen restaurants in Eindhoven. Staat jouw favoriet 

er niet bij, geen probleem… het is slecht een overzicht, wij starten waar jullie willen. Doorgaans zal 

er zelf contact moeten worden opgenomen bij de desbetreffende horecagelegenheid. Maar 

mogelijkheid kunnen wij helpen. 

 

 

 

 

Restaurants 

Eindhoven 

Bagels & Beans 

Vascobelo V-bar Eindhoven  

Stadsbranderij Eindhoven  

Eetcafe Bommel  

Bagel & Juice  

Berlage Kitchen & Bar 

Suprême Café 

Restaurant De Luytervelde 

Restaurant Boon 

 

Hubble Community Café 

Café en Steakhouse Dommel 

Plein 4  

Rodeo Eindhoven 

Restaurant Wiesen 

1910 Restaurant 

Sopranos 

VANE Restaurant & Skybar 

Restaurants in Eindhoven 
 



 

  Zalen in 

Eindhoven 

Zalencentrum De Hangar 

Zaalhuren Eindhoven 

Gasterij De Harmonie 

Partysalon Eindhoven 

 

 

 

 

 

 

Nazar Partycentrum 

Zalencentrum Verspaandonk  

Café Zaal Sint Joris 

de vlierhof strijp eindhoven 

 

 

 

 

 

 

 

Een binnen uitje op de planning? Of bang voor slecht weer? Dan gaan we 

toch lekker naar binnen toe! 

 
Mogelijk heb je een zaal nodig. Nee niet nog meer geregel, hoor ik je mogelijk denken. Niet getreurd 

wij hebben alvast een aantal willekeurige (of partners) zalen voor je op een rijtje gezet.  

Staat jouw favoriet er niet bij, geen probleem het is slecht een overzicht, heb jij een andere binnen 

locatie op het oog? Mooi, dan maken we daar toch een mooie feestje. Wij starten waar jullie willen. 

Doorgaans zal er zelf contact moeten worden opgenomen bij de desbetreffende feestzaal.  
 

Feestzalen in Eindhoven 
 



 

  Vergaderzalen in 

Eindhoven 

Aristo Meeting Center  

Ambassadeur Zalencentrum 

vergaderruimte-eindhoven.nl 

Wijkgebouw ’t Slot 

Vergaderruimte-Eindhoven 2 

 

 

SX Eindhoven 

Park Plaza Eindhoven 

Seats2meet Eindhoven 

Camelot Eindhoven 

De Plek Eindhoven 

 

 

Een bedrijfsuitje combineren met een zakelijke bijeenkomst, of voor het 

vermaak nog serieus aan het werk? Dan heb je mogelijk een vergaderzaal 

nodig, toch?  

 
Nee voor ons geen commercieel belang, wij willen jullie een mooie dag bezorgen en het liefst zoveel 

mogelijk werk uit handen nemen. Daarom hebben we enkele willekeurige (of partners) 

vergaderzalen voor je op een rijtje gezet. We nemen je werk uit handen, maar je zal toch zelf de 

keuze moeten maken welke zaal het wordt. Doorgaans zal er zelf contact moeten worden 

opgenomen bij de desbetreffende vergaderruimte.  

 

 

 
 

Vergaderzalen in Eindhoven 
 



 

  Taxi`s in  

Eindhoven 

Taxi Eindhoven 

Bergen Taxi Service Eindhoven 

T.S.E. V.O.F. 

Pin Taxi Eindhoven 

Taxibedrijf Cibatax 

Taxi Connect - Eindhoven 

TAXI-EINDHOVEN 

 

 

CABS Taxiservices BV 

AIRPORT TAXI CENTRALE 

Taxi Cabcall Eindhoven 

Taxiservice Eindhoven 

Taxi Eindhoven 123taxi 

Taxi Eindhoven - BraboTax 

Eindhovense Taxi Dienst 

Taxi EHV 

 

Taxi`s in Eindhoven 
 

 

Drinken na het uitje? Een uitje is natuurlijk gezellig, maar denk je wel aan je 

veiligheid en vervoer?  

 
We kunnen ons voorstellen dat na het uitje wat alcoholische versnaperingen worden genuttigd. 

Regel je vervoer daarom vooraf. Een bob of toch een taxi? Wij hebben vast enkele willekeurige (of 

partners) taxi`s voor je op een rijtje gezet, echter zal je zelf contact moeten opnemen met een van 

de taxi centrales. 

 

 

 
 



 

Beste, 
 

Ik hoop dat de lijstje met cafés, restaurants 

etc. je hebben geholpen om nog sneller het 

uitje te regelen. Laat het maar een top uitje 

worden in Eindhoven!  

 
Nogmaals Leef 7 beheert de activiteiten die 

in dit document staan, maar alle andere 

factoren voor een top uitje zijn van andere 

bedrijven. Het is met de beste bedoelingen 

gemaakt. Dus voor vragen daarover, neem 

even contact met hun op. Voor vragen over 

de activiteiten dan kan je bij mij terecht! 

 

Hopelijk tot snel! 

 

Rowin Holtslag 

 

0643946533 

Rowin@leef7.nl 
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EINDHOVEN  

Boek het Uitje 



 

 

  

Boek Nu! 

 

0643946533 

Mailen of bellen kan  

natuurlijk ook 
 

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 Activiteit Nu! 
. 

Rowin@leef7.nl 
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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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