Schoolkampen
Kameleon Terherne
Het avontureneiland van Kameleon Terherne is uitermate geschikt voor schoolkampen. Het kampeer
programma bestaat uit twee dagen en twee nachten. Hier kan op aanvraag nog een derde dag aan
worden toegevoegd. Ook kunt u kiezen voor slapen bij de boer of kamperen op het Kameleon eiland.
Op het eiland staan samenwerken en vertrouwen centraal. Veel draait om de vier natuurelementen:
water, lucht, aarde en vuur. Zo biedt Kameleon Terherne een actief, humorvol, uitdagend, gezellig

Het programma

Dag 1

Op de eerste dag worden jullie om 10.30 verwacht bij het botenstation.
Met een praam varen jullie, en de bagage, naar de kampeerboerderij/

kameleoneiland. Hier kunnen jullie je bedden vast klaar maken voor de komende
nacht. Vervolgens varen jullie naar het avontuurlijke Kameleon Eiland en nuttigen
hier je meegebrachte lunch. Vergeet de lunch dus niet zelf mee te nemen! Na de
lunch krijgen jullie een korte uitleg over het eiland en het begeleide avontuur kan

beginnen! Om ongeveer 15.45 vertrekken jullie weer richting de kampeerboerderij
of dragen wij het eiland aan jullie over. Het avondprogramma wordt door jullie
zelf ingevuld.
Dag 2

Na een heerlijke nacht slapen op het Friese platteland, worden jullie om 10.15 uur
weer met de praam opgehaald. De tweede dag vol avontuur kan beginnen! Vergeet
op deze dag niet je zwemkleding aan te trekken! (weersafhankelijk) Jullie varen
met de groep naar de polder. Hier kom je door een sluis die je zelf moet bedienen! Het door jullie mee gebrachte eten maken we midden op een onbewoond
eiland op een open vuur klaar en er kan geroeid en gezwommen worden. Aan het
eind van de middag varen jullie weer terug naar de kampeerboerderij, waar het
avondprogramma door jullie zelf wordt ingevuld.
Dag 3
Op de derde dag is het avontuur helaas al weer ten einde. Het is tijd om alles in
te pakken en schoon te maken. We verwachten dat jullie om 10.00 uur alles
schoon opleveren. Mochten jullie toch nog niet genoeg hebben van alle activiteiten, dan zijn er nog mogelijkheden tot uitbreiding van het programma. Pizzabakken,
Wapen van Lenten, bezoek Kameleonboerderij, speurtocht en meer… bel gerust.

Informatie

Prijs: €60,- per persoon
Begeleiders gaan mee voor half geld
Kameleon Terherne
Koailân 2
8439 LA Terherne
Tel. 0566-68 99 10
info@kameleonterherne.nl
www.kameleonterherne.nl
Familie J. Hettinga
Utbuorren 48
8493 MA Terherne
Tel. 0566 - 68 92 39
www.kampeerboerderijhettinga.nl
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Wat neem je mee?
Slaapzak (het is ‘s nachts koud!);
Kussen en sloop;
Hoeslaken;
Handdoeken;
Toiletartikelen;
Oude kleding die vies mag worden;
Oude schoenen voor in het moeras
(zwemschoenen);
Voldoende extra kleding;
Laarzen;
Regenkleding;
Zwemkleding;

Lunch voor dag één

Kampeerboerderij Hettinga/ Kameleoneiland
Kampeerboerderij Hettinga of het eiland wordt jullie slaapplaats voor twee nachten. Op beide plekken zijn
bedden, een keukentje en sanitaire voorzieningen aanwezig. Ook de boerderij is een geweldige plek om je
een paar dagen goed te vermaken! Er zijn kano’s, waterfietsen en er is een veld voor sport en spel. Ook mag
je bij de dieren en het melken kijken. Wil je meer informatie? Neem dan even een kijkje op hun website!
Op deze kampeerboerderij gelden natuurlijk wel een paar regels:
•
De drinkbakjes in de stal niet vol water laten lopen en niet als vuilnisemmer gebruiken;
•
Afval dient gescheiden gedeponeerd te worden;
•
Kampvuur is niet toegestaan;
•
De toiletten en douches dienen jullie zelf schoon te houden;
•
Geen stenen in het water of op de kuilhopen gooien;
•
I.v.m. de nachtrust van alle “bewoners”, dient het na 23:00 uur rustig te zijn;
•
Auto’s mogen alleen op het erf om te laden of lossen ;
•
Niet toegankelijk zijn: de schuur of andere bedrijfsgebouwen, de hooizolder, de kuilhopen, de
groente- en moestuin, de rietkragen en de boten;
•
Verblijf is op eigen risico, volg daarom altijd de aanwijzingen op van de familie Hettinga;
•
Bij vertrek, 3e dag om 10.00 uur moet alles schoon achter worden gelaten, anders brengen we een
som van €100,- in rekening.
•
Matrassen op de bedden laten en de bedden niet verplaatsen.

Voor de leerkracht
•
•
•
•
•

Het schoolkamp is twee nachten en twee dagen begeleid
De derde dag is om schoon te maken,(veegschoon) 10.00 uur vertrek.
Eten is voor eigen rekening
Er is een losstaande keuken met apparatuur aanwezig (Zie inventarislijst)
Vergeet niet te zorgen voor:
- Vaatdoeken en theedoeken
- Vuilniszakken
- Toiletpapier
- Glazen/Bekers
- EHBO

Inventarislijst
Gasfornuis (4-6 pitten)
Elektrische waterkoker
Koffiezetapparaat met 2 kannen
2 koelkasten
Mokken
Emmers
Vegers en blikken
Kurkentrekkers
Thermoskannen
Afwasteilen
Garde
Kaasschaaf
Borden en bestek
Vloertrekker

Koekenpannen
Braadpan
Grote pannen
Beslagkom
Litermaat
Vergieten
Dienbladen
Ketel
Theekannen
Uitscheplepels
Zeef
Pollepels
Pureestamper
Snijplanken
Schuimspanen

Vleesvorken
Dunschillers
Aardappelschilmesjes
Scharen
Blikopener
Spatels
Flesopener
Alleen op de boerderij:
Oven
Ovenschalen
Bewaardoos
Grote afwasteilen
Steelpan
Voorraadpotten
Rvs schaaltjes
Magnetronschalen

Avonturen-eiland
1
2
3
4
5
6

aankomst veerdienst
windmolen
polderdijk
poldersloot
jassenentassenboom
Opkikker: eten en
drinken
7 terras en vuurplaats
8
stereoplons
9 schatgraven
10 klimmem en klauteren
11 polsstokspringen
12 klimtoren
13 kabelbaan
14 kruiwagenspel
15 laat me niet vallen

16 boerengolf
17 wilgentenenpad
18 zwemplek
19 boomstronkelpad
20 groepshoek
21 toiletgebouw
22 Stadse Fratsen
23 tokkeltouw
24 moeraspad 1
25 trekvlottenpad
26 zuivering

27
28
29
30

moeraspad 2
hooikap
woonark van de visser
grote vlot

31 pompebleden
32 reuze mikado
33 roeibootjes
34 vertrek veerdienst

