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bedrijfsuitjes
van Nederland

Informatie

Lijkt een bedrijfsuitje of een 
familiefeestje van JaTi je een 
leuk idee, neem dan contact 
met ons op: 

JaTi
August Faliseweg 8
6703 AS Wageningen

www.jati.nl
info@jati.nl
06-1240-1550
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MINDF*CK

MINDF*CKMindF*ck
MindF*ck is een outdoor game op de 
grens van werkelijkheid en fictie. De 
teams krijgen intrigerende illusies 
voorgeschoteld in de vorm van vier 
opdrachten: The Art of Camouflage, No 
Time to Lose, The Letterbox en Get the 
Picture. Daarnaast is het spel doorspekt 
met valstrikken. Niets is wat het lijkt! De 
winnaar is het team wat zich het minst 
van de wijs heeft laten brengen. 

Locaties
Wageningen (Nol in 't Bosch), 
Kaatsheuvel (Loonse en Drunense 
duinen), Bleiswijk (Bleiswijkse zoom), 
Nunspeet (Zandenbos), Utrecht 
(Amelisweerd), Apeldoorn ('t Leesten), 
Baarn/Hilversum (de Vuursche) en 
Zeewolde (Hosterwold) en op locatie. 
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7 MissionsThe Best of  Geocaching

The Secret Kist
Bij The Secret Kist moeten de 
deelnemers een mysterieus kistje zien te 
openen. Daarvoor is een geheime 
cijfercombinatie nodig. Om de code te 
kunnen vinden, moeten vier uitdagende 
en afwisselende opdrachten worden 
uitgevoerd: 
- Foto’s
- Nummer 7 
- Het verborgen kokertje
- Het hoogste getal

Locaties
Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Den 
Bosch, Deventer, Doetinchem, 
Eindhoven, Gorinchem, Gouda, 
Harderwijk, Naarden, Nijmegen, Utrecht, 
Wageningen en Zwolle en op locatie.

The Best of Geocaching
The Best of Geocaching is het leukste 
GPS-avontuur in de natuur. Na een korte 
uitleg over het gebruik van een GPS ga 
je in teams van ongeveer vijf personen 
op zoek naar twee schatten (geocaches): 
De voet van de reus en Raadsels in het 
bos. The Best of Geocaching is een event 
voor jong en oud. Het is een prachtige 
combinatie van wandelen, zoeken, 
puzzelen, een beetje techniek, 
samenwerken en lekker in de natuur zijn.  

Locaties
Wageningen (Nol in 't Bosch), 
Kaatsheuvel (Loonse en Drunense 
duinen), Bleiswijk (Bleiswijkse zoom), 
Nunspeet (Zandenbos), Utrecht 
(Amelisweerd), Apeldoorn ('t Leesten), 
Baarn/Hilversum (de Vuursche) en 
Zeewolde (Hosterwold) en op locatie.  

The Secret Kist

7 Missions
7 Missions is de beste citygame van 
Nederland. Teams van ca. 5 personen 
moeten vijf hoofdmissies (The Map, 
Encrypted, The Safe Zone, MicroClues en 
SnapShots) en twee  continumissies 
(Code 7 en Mr. X) uitvoeren. Daarnaast 
zijn er listige bonusopdrachten en 
geniepige valkuilen. De dynamiek wordt 
nog vergroot door geheimzinnige 
contactpersonen. Het team dat de meeste 
punten weet te scoren, wint het spel.

Locaties
Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Den 
Bosch, Deventer, Doetinchem, Eindhoven, 
Gorinchem, Gouda, Harderwijk, Naarden, 
Nijmegen, Utrecht, Wageningen en Zwolle 
en op locatie.
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