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Top 3 leukste uitjes van Friesland

www.kameleonterherne.nl

Kameleonboerderij
Midden in Terherne staat onze Kameleonboerderij. Hierin is het dorp Lenten uit de
boeken levensgroot nagebouwd, best
indrukwekkend. Hier word je ontvangen door
een dorpsbewoner en beleef je een kameleonverhaal. Help mee de toestand op te lossen!
Je vindt aanwijzingen op verschillende
locaties in het dorp, zoals de cel van Zwart,
de smederij en huize Klinkhamer, en zelfs op
de tweede verdieping van de Woudaap, de
molen van Kees! Kraak jij de code?

Rondvaart
Stap bij het Botenstation aan boord van de
praam, die geduwd wordt door Nederlands
bekendste boot. Een burger van Lenten
neemt je mee in de verhalenwereld van de
Kameleon en langs verschillende filmlocaties.
Voor de kinderen een extra uitdaging, heb jij
een speurneus? Help dan veldwachter Zwart
bij het oplossen van zijn onderzoek!
Je vaart door een prachtige omgeving van het
Natura2000 gebied. Je hebt de mogelijkheid
om af te stappen op het Kameleoneiland,
waar het volgende avontuur op je staat te
wachten!

Avontureneiland
Of neem de veerdienst! Een kwartiertje varen
over de Marren en je staat op het Avontureneiland.
Je wordt opgewacht door een Kameleonfiguur,
die jou wegwijs maakt op het eiland.
Spannende paden door de bomen, over het
water en door de moerassen.
Hier speel je in en met de natuur! Er is kans
op een nat pak, zeker als je bijvoorbeeld
gaat touwslingeren of polsstokspringen.
Neem voor de zekerheid schone kleren mee!
Hongerig en dorstig geworden van alle
belevenissen?
Bij de Opkikker kan je op open vuur je eigen
eten maken en schenken we graag wat
lekkers voor je in.

Kameleon Café Vrolijk
Bij een dagje Kameleon of gewoon
zomaar een dagje weg hoort natuurlijk
ook een hapje eten en wat te drinken.
Even uitrusten van alle belevenissen?
Kom dan binnen in Café Vrolijk voor
koffie en wat lekkers, een kleine
lunchkaart of een heerlijke borrelhap!

Kameleon thuis in Terherne
Alle 71 titels gelezen? Twee Kameleonfilms en de tv-serie gezien? Tel daarbij
op dat de kinderen uit Terherne aan
Hotze de Roos, de schrijver van de
Kameleonboeken, de enige prijs in
zijn leven hebben gegeven. Hiermee
is Terherne de thuishaven van de
Kameleon!
Het symbool hiervoor is de Kameleonboerderij in Terherne. Volop
Kameleonherkenning in Terherne.

De Gouden Leeuw is een gezellig restaurant in de waterrijke omgeving in het hart van
Terherne. Vanaf het zonovergoten terras of
(bij koudere dagen) vanuit de verwarmde serre, kunt u genieten van een drankje of
een kopje koffie met appeltaart.
UW VERTREKPUNT VOOR EEN DAGJE KAMELEON

Restaurant-Pizzeria

“De Gouden Leeuw”
Buorren 166, 8493 LK Terherne, Telefoon: 0566-689201

Botenstation
De plaats waar je vertrekt en weer aankomt met de veerdienst en rondvaart! Hier kun je
entreekaartjes kopen en vind je onder andere leuke souvenirs. Het Botenstation heeft ook een
VVV functie.

Ook voor (grote) groepen hebben wij arrangementen!
Anders dan zomaar een dagje uit. Van verjaardagsfeest tot teambuilding. We hebben veel
ervaring om allerlei groepen zoals; scholen, families en bedrijven, een eigen en begeleid
programma te bieden.
Zo heeft elke groep zijn specifieke wensen. Met of zonder eten, wij hebben altijd een passend
programma op maat! Neem gerust contact met ons op, wij geven jullie een vrijblijvend voorstel
met prijsopgave. Kijk voor de diverse mogelijkheden op www.kameleonterherne.nl.
Direct reserveren of wil je het enkel bespreken?
Mail dan naar info@kameleonterherne.nl of bel naar 0566-689910

Kameleonboerderij

Botenstation

Speelerf

Avontureneiland
> Briefpapier
> Enveloppen
> Verenigingboekjes
> Vlaggen

> Doordruksets
> Facturen
> Visitekaartjes
> Textiel

> Brochures
> Folders
> Trouwkaarten
> En nog veel meer

Explosief

in kleur!

06 - 20178714
info@drukkerijvuurpijl.nl

www.drukkerijvuurpijl.nl
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* Alleen in de winter geopend of bij lelijk weer

Virtuele Kameleontour
Generaties zijn opgegroeid met de
Kameleon. Wij hebben een app die vooral
volwassenen zal aanspraken. Hiermee
kun je op informatieve wijze het dorp en
de geschiedenis van het Kameleondorp
ontdekken. Je komt tijdens de rondleiding
veel te weten over Hotze de Roos, de
schrijver van de Kameleonboeken.

Lerne mehr über die Standorte, die Gebäude
im Dorf Lenten, die Figuren aus den
Kameleon Geschichten, Bücher und Filme
und über den Schriftsteller.
Erlebe die Geschichte von Niederländisch
bekanntestes Kinderbuch, "De Kameleon".

Camping

ús Wetterpleats

Kampeerboerderij Hettinga
Melkveehouderij
Groepsaccommodatie
Minicamping
-- aan het water --

Terherne
Utbuorren 46 Ι 8493 MA Terherne
T: 0621958430 Ι info@uswetterpleats.nl
www.uswetterpleats.nl
www.facebook.com/cum.46

“ Camping ús Wetterpleats, gelegen aan
de Terhernster en Terkapelster poelen.
Een centraal punt om het prachtige Friesland
te ontdekken.”

Fam. Hettinga
Utbuorren 48
Terherne
☎ 0566-689239
www.kampeerboerderijhettinga.nl

Voor een gezellige avond uit
bent u bij ons aan het juiste adres.
Geniet in een informele sfeer
van een drankje en diner.
Wij bieden een uitgebreide
menukaart en hierdoor voor
elk wat wils.
Daarnaast bent u ook voor
een kop kofﬁe of heerlijke lunch
van harte welkom!

Eetcafé ´t Far • Buorren 59, 8493 LD Terherne • T. 0566-689476
www.eetcafehetfar.nl • info@eetcafehetfar.nl

Auch auf Deutsch!
Auch für Sie haben wir viel zu tun!
15 minuten mit der Fährdienst und sie sind auf die Abenteuer Insel.
Dort sind verschiedene Spiele und Pfade über dem Wasser und durch den Modder. Nehmen
Sie bitte saubere kleiding mit und schuhe, die schmutzig werden können mit.
Wir haben ein Niederländische Rundfahrt.
Aber wir haben in das Dorf "Lenten" alle Gebäude nachgebildet aus den Bücher "De Kameleon",
Niederländisch bekanntestes Kinderbuch.
Dort haben wir eine Schatzsuche mit Deutschem Handbuch.
Kommen Sie auch?

And in English!
We’ve got lots of action!
15 minutes with the ferry and you are on the adventure Island.
There we have challenging paths through the mud and over the water.
When you go to the island, bring an extra set of clothing and shoes with you.
We have a guided cruise (in Dutch).
We recreated the village of “Lenten” from the most famous children’s book in the Netherlands.
There is a scavenger hunt with English instruction.

Informatie
Arrangementen
•
•
•
•
•

Hielke, dagkaart avontureneiland
Sietse, rondomvaart en dorp Lenten
Gerben, avontureneiland en dorp Lenten
Hielke en Sietse, rondomvaart, avontureneiland en dorp Lenten
Hielke, Sietse en Kees, zoals hierboven met koffie en gebak, eilandlunch en
ijsje of drankje aan het eind van jullie dag.

Kaarten kunnen zowel online als aan de kassa’s gekocht worden. Kinderen van 0 t/m 2
jaar mogen gratis mee, van 3 t/m 5 jaar gaan mee voor “half geld”.
Reserveren is niet nodig.
Wij zijn geopend van 13 april t/m 25 oktober, alle weekenden en reguliere
schoolvakanties van 10:00 t/m 17:00 uur.
Ga je naar het eiland? Vergeet dan geen schone kleding en schoenen die vies mogen
worden mee te nemen. Eten en drinken op het eiland? Let op, op het eiland is geen
pinautomaat.
Wil je de Kameleon Tour doen via de app, dan is het handig om een paar oordopjes
mee te nemen. Deze zijn eventueel ook bij ons te koop!
Reserveren voor een groep?
Mail dan naar: info@kameleonterherne.nl of vul het contactformulier op de website in.

Boerderij:

Kameleonplein 1
8493 MC
Terherne

Botenstation:

Koailân 2
8493 LA
Terherne

Volg ons op:

&

Kaartverkoop op beide adressen!
Mail: info@kameleonterherne.nl
Bel: 0566- 689910
Kijk voor meer informatie en de actuele openingstijden op:
www.kameleonterherne.nl

Leuke meevaller, parkeren in Terherne is gratis!

in dinedweinwtienrter
Ook in de winter is de Kameleonboerderij geopend!
We hebben elk jaar een speciaal winterthema, waardoor
het aantrekkelijk is voor drie generaties om
de Kameleonverhalen te komen beleven!

849

www.kameleonterherne.nl
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Kijk voor meer informatie en de actuele openingstijden
op onze website.

