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Informatie 
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INFORMATIE AANVRAAG  LEVENSWEG 

Beste, 

 
Gefeliciteerd, je hebt een verstandige keuze gemaakt. Levensweg 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): 
 
Levensweg  
14:00 uur- 14:10 uur Enthousiaste uitleg 
14.10 uur- 16:45 uur Het leuke uitje 
16:45 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 16 personen     € 18,50 incl. BTW p.p. 
17 tot 36 personen     € 17,50 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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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? 
 



 

 
Benieuwd wat je in dit grote spel nu werkelijk gaat beleven?  

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

meer weten het uitje, toch?  

Wat Houdt Levensweg In?  

Naar wens kunnen we enkele minute to win it rondes aanpassen. Waar wacht je 

nog op, boek deze activiteit nu! 

Meer Of Andere Wensen? 

 Levensweg, een bordspel als uitje?  

Als groep ga je met elkaar de strijd aan op een groot speelbord. Zo wordt je 

ingedeeld in teams gedurende het spel. Echter de vakjes zijn anders dan 

normaal. Maar…eeuhh welke vakjes kan ik tegen komen? 

 Salarisvakje 

Kom jij en je team op salaris dan krijgen jullie een quiz vraag. Beantwoord 

die juiste dan krijg je salaris en anders heb je gewoon vette pech. 

 Minute to win it 

Kom je op een minute to win it vakje, dan krijgen jullie een simpel spelletje 

voor de kiezen. Echter dit spelletje moet je binnen een minuut zien te klaren. 

Wie rijgt bijvoorbeeld penne aan een spaghetti sliert? 

 De Muziekronde  

Wil jij goud verdienen, dan zou ik maar mijn best doen met de muziekronde. 

Wie weet de knallers te raden. Natuurlijk zullen we daarna gezamenlijk 

luidkeels meezingen. Kortom laat die gekkigheid maar beginnen.  

 Dit en meer 

Natuurlijk staan er nog tal van andere vakjes op het speelbord, waarin jij en 

je team op de proef wordt gesteld. Dus nee geen gewoon spel.. die je 

morgen al bent vergeten. Gezelligheid alom!  



 

  
Praktische Informatie 

Waar is dat feestje? 

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

gehouden, wanneer ga ik de uitje 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  
Voor Levensweg is een binnen locatie nodig. Je 
kunt bijvoorbeeld denken aan een woonkamer, 
partytent, kantine of iets dergelijks. Ofwel 
mogelijk kan het zelfs bij iemand thuis. 

 
Tijdsduur 
Dit uitje duurt 2,5 uur. Inclusief een kleine pauze. 
Willen jullie een langere of meer pauzes dan is dit 
normaal gezien geen probleem. 

 

Doelgroep 
Deze quiz is geschikt voor groepen tot 36 
personen, zowel jong als oud. Ondanks dat je om 
een groot bord heen staat, wordt het met meer dan 
36 personen te druk en raden we dit niet aan. 
Misschien is dan de spelshow Puur Toeval, meer 
geschikt. 

Groep 
Levensweg is te boeken vanaf 8 personen tot 36 
personen. Afhankelijk van de groepsgrootte 
worden er gedurende het spel teams gemaakt, 
meestal tussen de 3 en 6 personen.  

Kosten 
Afhankelijk van de groepsgrootte zijn de prijzen 
p.p. tussen de € 17,50 en € 18,50. Genoemde 
prijzen zijn exclusief reiskosten berekend vanaf 
Asten/Uden. 

Tips 
Tip, neem indien nodig een leesbril mee. De 
teksten staan soms klein op het speelbord. 

 



 

 

  

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 Activiteit 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? 
 

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 
 

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? 
 

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! 
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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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