
Het avontureneiland van Kameleon Terherne is uitermate geschikt voor schoolreisjes of schoolkam-

pen. Op het eiland staan samenwerken en vertrouwen centraal. Veel draait om de vier natuurele-

menten: water, lucht, aarde en vuur. Het Dorp Lenten heeft ook genoeg mogelijkheden voor uren-

lang vermaak. Door deze combinatie biedt Kameleon Terherne een actief, humorvol, uitdagend, ge-

zellig en leerzaam schoolreisje.  

    Schoolreisje  

    KameleonEiland & Dorp Lenten  

- Speurvaart 

- Samenwerkingsactiviteiten  

- Twee broodjes knak  

- Dorpsmysterie Dorp Lenten 

- Spelen op het grote speelerf 

- Traktatie  

 

Prijs:€19,95 per persoon  

‘begeleiders half geld’ 

 

Kameleon Terherne  

Koailân 2  

8439 LA Terhorne  

0566-68 99 10  

Het schoolreisje  

Het programma 

Dit schoolreisje bestaat uit twee locaties; het avontureneiland en het Dorp Len-

ten. Op het avontureneiland wordt de groep ingedeeld in water, lucht, aarde en 

vuur. Jullie doen allerlei activiteiten die met teambuilding en de natuur te maken 

hebben. Denk maar aan varen op een groot vlot of mee doen aan de kruiwagenwa-

terloop. Tussen de middag krijgen jullie op het eiland allemaal twee lekkere 

broodjes knak van het open vuur!  

Speuren door het Dorp Lenten: In de Kameleon Boerderij is het Dorp Lenten  

levensgroot nagebouwd. De pratende melkbussen leiden je door het hele dorp: 

Naar de kop van de molen, de klokkentoren, huisje klinkhamer, de politiecel van 

Zwart, smederij Klinkhamer etc. De pratende melkbussen die door de storm zoda-

nig geshaked zijn dat er kolder uit komt helpen je op weg in het dorpsmysterie. 

Kan jij helpen dit op te lossen? Maak je oplossing compleet in het postkantoor en 

misschien win je nog een prijsje. Nieuw: Rond de boerderij 1 groot speelerf! 

Bij het reserveren kan in overleg worden bepaald of jullie ‘s ochtends naar het 

eiland gaan en ‘s middags naar Dorp Lenten, of andersom, mits daar nog ruimte 

voor is.  

Oud maar toch Nieuw 


