Activiteiten

www.fanfaregiethoorn.nl
Voor gezelligheid en zoveel meer

Activiteiten
De groepsprijs voor al onze activiteiten geldt vanaf 10 personen. Komt u met minder
personen, dan is dat geen probleem, maar u betaalt de groepsprijs voor 10 personen
(snders wordt het vermeld bij de activiteit).
Als u bij ons een buitenactiviteit heeft geregeld en het is slecht weer, dan bieden wij u een
alternatief programma aan (we kunnen alleen niet van tevoren zeggen wat dit wordt).
Voor de winnaars hebben we altijd een verrassing
Boeren Disc Golf op het water 1 x 9 holes
1½ uur
p.p. € 9,50
Deze activiteit was nog niet eerder te vinden op het water, maar bij ons kunt u het nu
spelen. Na uitleg van één van onze medewerkers doorkruist u het Wiede met een
fluisterpunter. U moet 9 holes afleggen die op het land of in het water liggen. Met
behulp van een drijvende disc moet u in zo min mogelijk worpen de disc in de hole
proberen te gooien. Dit gezelschapsspel is inclusief een drankje voor onderweg
In groepjes van 4 tot 6 personen. Fulltime begeleiding aanwezig.
Gieters Punter klootschieten op het water
1½ uur
p.p. € 8,75
Ja, u ziet het goed!! We gaan klootschieten op het water. De oude Drentse balsport
die normaal over land gaat, hebben wij omgedoopt tot watersport! Met authentieke
punters gaat u naar het Wiede waar u een parcours gaat afleggen, door in zo min
mogelijk worpen een heuse ankerboei of reddingsboei naar het einde van het
parcours te werpen. Dit gezelschapsspel is inclusief een drankje voor onderweg.
In groepjes van 4 tot 6 personen. Fulltime begeleiding aanwezig.
Gieterse Holderbolder Punterspeurtocht
1½ uur
p.p. € 7,00
In de schilderachtige omgeving van Grand Café Fanfare is een route uitgezet voor
deze punterspeurtocht. Al punterend kunt u genieten van de mooie omgeving van
Giethoorn met al zijn kanaaltjes en meren. Tijdens deze unieke tocht wordt uw
kennis en scherpte op de proef gesteld. Een belevenis voor jong en oud. Natuurlijk
ontbreekt een lekker drankje niet voor onderweg.
Bent u toch niet zo sportief of wilt u meer van het dorp zien dan kan deze activiteit
ook met een fluisterpunter p.p. € 8,00
Fanfare fietspuzzeltocht of step
1½ uur
p.p. € 8,50
Op toerfietsen gaat u met behulp van een kaart met foto’s uit de film een fietstocht
maken door het dorp naar de plekjes van vroeger uit de film. Ondertussen moet u
vragen beantwoorden.
Dit is ook mogelijk met een step
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Pubquiz (vanaf 15 personen)
(binnenactiviteit)
2 uur
p.p. € 6,50
Bij een pubquiz nemen teams van 4 tot 6 personen het tegen elkaar op door middel
van het beantwoorden van vragen op het gebied van allerlei onderwerpen. Zoals
geschiedenis, sport, aardrijkskunde, muziek, film, etc. De vragen worden gesteld
door onze quizmaster en extra levendig gemaakt door ondersteuning van beeld- en
audio fragmenten. We kunnen u geruststellen: een pubquiz bevat elementen die het
voor iedereen leuk en interessant maken. De één is een expert is op het gebied van
muziek of geschiedenis en de ander weet misschien juist weer alles over sport.
Dit maakt de pubquiz toegankelijk voor iedereen; jong en oud, man of vrouw en van
timmerman tot advocaat. Het is onze ervaring dat de deelnemers dit ook zullen
weerspiegelen. Uiteraard is het ook mogelijk om eigen vragen over uw familie of
bedrijf hierin op te nemen.
De pubquiz is ook heel goed te combineren met een diner, waarbij u verschillende rondes
van de pubquiz speelt en tussendoor geniet van bijvoorbeeld het chef’s menu.

Moordspel-diner (vanaf 20 personen) (binnenactiviteit)
p.p. € 12,50
Het moordspel-diner is gebaseerd op het feit dat op het terrein van Fanfare een
moord is gepleegd. Deze ‘moord’ is gepleegd net voor het moment dat de gasten
aanschuiven voor het diner.
Gedurende het diner wordt er op een interactieve manier onderzoek gedaan door de
‘Inspecteur’ naar het misdrijf. Tussen de gangen door worden er gegevens verzameld
en verrassende opsporingsmethodes in de praktijk gebracht. Door middel van
vragenformulieren worden de deelnemers uitgenodigd mee te denken wie volgens
hen de dader van dit misdrijf is. Uiteindelijk wordt de dader ontmaskerd en ontvangt
een passende straf.
Het diner bestaat uit 3 gangen voorafgegaan door boerenbrood met smeerseltjes
Voorgerecht: Tapas idee, kleine voorgerechtjes op tafel waar iedereen wat
van kan proberen
Hoofdgerecht: Fries kruidvarken of zalm uit de oven, geserveerd met
aardappel- en groentegarnituur
Nagerecht: Dame blanche
Inclusief bovenstaand menu is het moordspel €37,50 p.p. Uiteraard kunt u ook een
eigen keuze voor menu, buffet of barbecue doen.
Wenst u tijdens het diner ook professionele muziek te horen dan kan dat voor €
125,00 excl. btw.
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Rondvaart door het Gieterse dorp
1 uur € 7,00 of 1½ uur € 9,00 of 2 uur €11,00
Deze rondvaart gaat door het dorp met al zijn mooie schilderachtige huisjes. Ook
maakt u een tocht over het Bovenwiede waar de schipper u alles vertelt over
Giethoorn. Hoe het ontstaan is en natuurlijk ook hoe en waar de film `Fanfare` van
Bert Haanstra hier is opgenomen. Bij 2 uur stop bij de uitkijk toren
De rondvaartboot is overdekt.
Bij meer dan 20 personen €1,00 korting bij meer dan 30 personen €2,00 korting dit
alleen als u gebruik maakt van ons restaurant.
Rondvaart met een wijnproeverij aan boord
1½ uur
p.p. € 17,50
U maakt een rondvaart in een overdekte boot door Giethoorn, waarbij de schipper u
alles vertelt over ons mooie dorp. Onderweg, midden op het meer, krijgt u een
wijnproeverij die bestaat uit 4 witte wijnen en diverse bijpassende kleine hapjes. U
leert alles over hoe u wijn moet proeven, maar ook hoe de wijn gemaakt wordt.
Midgetgolf (bij de witte hoeve)
1½ uur
p.p. € 5,50
Midgetgolf is een sport waarbij je een parcours van 18 holes moet zo min mogelijk
aantal slagen met afleggen. Door verschillende hindernissen staat u bij elke baan
weer voor een uitdaging. Sla de bal door een looping, het doolhof of een hole-in-one
in het net.
Paintball (bij de witte hoeve)
1½ uur
p.p. € 24,50 incl. 100 ballen
We wandelen vanaf De Witte Hoeve naar het paintball terrein, in deze woestenij
uitgerust met een masker, overall en paintballwapen gaan jullie samen met je
teamgenoten de tegenpartij proberen uit schakel. Nu is het moment om de vriend,
collega of schoonmoeder op de korrel te nemen.
De deelnemers worden verdeeld in twee teams. Het doel dan dit spel verschilt per
missie. Missies zijn bijvoorbeeld verover de vlag, Missie free for all.
De tegenstanders worden uitgeschakeld met paintballs, dit zijn balletjes gevuld met
gekleurde gelatine elk spel duurt ongeveer 20 minuten
Wij adviseren u om extra bescherming voor hals en handen te dragen en stevige
schoeisel. Het terrein kan drassig zijn. Denk dus aan eventuele droge kleding
schoeisel
Rifill is mogelijk per 100 ballen € 10,00
Kaarsen maken (bij de witte hoeve overdekt)
1 uur
p.p. € 8,50
Bij deze activiteit gaan we u uitleggen hoe we kaarsen gaan maken en daarna mag u
zelf 2 kaarsen maken in welke vorm, maat en kleur dan ook
Deze kaarsen mag u mee naar huis nemen voor leuke herinnering of cadeau
Fulltime begeleiding aanwezig.
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Oudhollandse spelletjes
(binnenactiviteit)
1½ uur
p.p. € 6,00
In groepjes van 4 personen gaat u de strijd aan tegen de klok, spanning en uw
zenuwen. U gaat diverse spellen doen o.a. het gatenkaasspel, de spiraal, het
trekbiljart, de spiegelkast, het labyrint en natuurlijk sjoelen en nog veel meer.
Gieterse Rietsnijders Games
(binnenactiviteit) 1½ uur p.p. € 7,75
Stoere spelen die alles te maken hebben met het zware bestaan van onze
rietsnijders. In kleine groepjes gaat u uw karakter en doorzettingsvermogen testen
met activiteiten zoals spijkerslaan, armworstelen, touwtrekken, hoefijzer werpen,
ezeltje prik, zaklopen, blikgooien, hoeveel is het? (in een doorzichtige pot zit heel
veel kleingeld en dan raden hoeveel).
De winnende groep krijgt natuurlijk een glaasje echte Gieterse “rietsniedersbitter”.
Boogschieten
(binnenactiviteit)
1 uur
p.p. € 6,50
Boogschieten in Giethoorn en je dan de Gieterse Wilhelm Tell voelen. Een ervaren
boogschutter geeft u instructies en laat u eerst een tijdje oefenen. Daarna gaan we
op een doel schieten of houden we een kleine competitie, afhankelijk van het niveau
en de wensen van uw groep.
Fulltime begeleiding aanwezig.

.Blaaspijpschieten (binnenactiviteit)
1 uur
p.p. € 6,50
Een activiteit, die de indianen al heel lang geleden uitvoerden. Bij ons werd het
vroeger ook veel gedaan, alleen werd het toen "pijltjes schieten" genoemd (je weet
wel; een pvc buis met pijltjes van papier of rode besjes). Het liefst natuurlijk bij
iemand door het raam naar binnen schieten.
Bij Fanfare komt de tijd van vroeger weer terug; alleen nu met echte blaaspijpjes,
zowel voor volwassen als voor kinderen. Zoals u van ons gewend bent, zijn
verschillende spelelementen opgenomen. Wie wordt de beste schutter of wie raakt
de ballon? Een leuke activiteit, die ook bij slechte weersomstandigheden kan
doorgaan.
Fulltime begeleiding aanwezig
Combinatie van Blaaspijpschieten en Boogschieten
1½ uur
p.p. € 9,00
U kunt er natuurlijk ook een echt toernooi van maken door iedereen te laten
blaaspijp- en boogschieten en als laatste de 3 beste schutters tegen elkaar laten
strijden.
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Ei-schieten (activiteit is overdekt)
1 uur
p.p. € 8,50
Bij deze activiteit gaan we kijken wie de beste schutter is. Met een luchtbuks met
laservizier gaat u met fulltime begeleiding echte eieren tot "struif" schieten. Een
activiteit met een doelgericht en humoristisch tintje. Voor de liefhebbers staat er een
eierlikeurtje te wachten.
Fulltime begeleiding aanwezig.
Museum Giethoorn of punterbouwer Schreur of de Geytzwam
(activiteit is overdekt)
p.p. € 5,00
We kunnen voor u deze museums boeken in u arrangement
Museum Giethoorn net helemaal verbouwd hier laten ze u zien hoe men vroeger in
Giethoorn leefde.
Punterbouwer Schreur hier ziet u hoe ze vroeg en nu nog de punter bouwen dit is
Met een glaasje fanfare bitter erbij in
Geytzwam (bij de witte hoeve) hier krijgt u een rondleiding door de
oosterzwammen kwekerij en Uitleg hoe ze deze op een groene manier kwekken elke
dag haalt men de koffie dik op bij ons en collega restaurants, zodat de
oosterzwammen hierop kunnen groeien Dit is inclusief een oesterzwammen
bitterbal en een proefglaasje Geytbier.
Wijnproeverij
(binnenactiviteit)
1 uur
p.p. € 12,50
In een sfeervolle ambiance met brandende kaarsen, kunt u
gezellig met uw vrienden of collega’s genieten van diverse
wijnen. U begint met een frisse bubbel daarna 2 witte en 2 rode
wijnen. Tijdens deze wijnproeverij staat er boerenbrood en
verschillende smeerseltjes op tafel. Gemengde noten,
gemarineerde olijven, zongedroogde tomaten, kannen water,
kwispedoors (spuugbakken). De vinoloog vertelt u alles over de
kunst van het wijnproeven.
Biertapworkshop
(binnenactiviteit)
1 uur
p.p. € 12,50
Hoe een biertje smaakt weet u vast wel. Maar heeft u altijd al eens willen weten hoe
het voelt om een lekker biertje te tappen? Grand café Fanfare biedt een
biertapworkshop aan, waarbij wij u verzekeren, dat u aan het eind van de cursus het
perfecte biertje tappen kan.
Incl. warm bittergarnituur en natuurlijk de getapte biertjes
Speciaal Bierproeverij
(binnenactiviteit)
1 uur
p.p. € 12,50
Ook kunnen wij een bierproeverij voor u organiseren waar u een 6-tal bieren van de
tap gaat proeven met daarbij natuurlijk diverse lekkere hapjes aan de bar. U wordt
verdeeld in groepjes en gaat dan samen proeven en proberen te raden welk biertje u
geproefd hebt inclusief warm bittergarnituur.
Combinatie van deze 2 bierworkshops kan natuurlijk ook
p.p. € 17,50
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Whisky Proeverij
(binnenactiviteit)
1 uur
p.p. € 15,50
Voor de echte single malt whisky liefhebber, je gaat met een whisky liefhebber 5
verschillende whisky’s proeven uit heel Schotland van de highlands tot isles.
Natuurlijk mogen de zalmhapjes en hapjes van de diverse soorten ham niet
ontbreken.
Wilt u de winnaars belonen, dan kan dit met bijvoorbeeld:
Medailles 1e, 2e, 3e prijs
€ 4,75
Fles Fanfarebitter 0.35 liter
€ 11,00
Fles Fanfarebitter 0.70 liter
€ 17,50
Kistje Geytbier 3 flesjes
€ 12,50
Kistje Geytbier 3 flesjes
€ 19,50
De film “Fanfare” van Bert Haanstra
€ 15,95
Box van Bert Haanstra met al zijn films
€ 49,50
Wenst u iets anders, vraag er dan naar en dan kunnen we het meestal voor u regelen.
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