
Ponykamp
Klein Oever

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust langs. 

Klein Oever ligt in de buurtschap Oud Avereest 

tussen Balkbrug en Meppel. Dit ligt dicht bij 

het riviertje de Reest op de grens 

van Overijssel en Drenthe.

Klein Oever 
Oud Avereest 60 
7707 PP Balkbrug
0523-649204 
info@kleinoever.nl
www.kleinoever.nl
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Voor iedereen die tussen 6 en 15 jaar oud is, 
houdt van pony’s en paarden en op zoek is 
naar een actieve vakantie, is er plaats op het 
leukste ponykamp. Iedereen die graag wil 
leren paardrijden of beter wil leren rijden en 
ook nog eens van gezelligheid houdt, is op 
Klein Oever aan het juiste adres! Al bijna een 
halve eeuw worden op Klein Oever tijdens 
de schoolvakanties, m.u.v. de kerstvakantie, 
ponykampen georganiseerd. Ponykampen 
die zich kenmerken door een gezellige sfeer 
waar iedereen in vrijheid kan kiezen uit de 
vele mogelijkheden die er zijn om (nog beter) 
te leren paardrijden, mooie buitenritten te 
maken, heerlijk te eten, te slapen in een 

huifkar of in de boerderij en vooral heel veel 
vrienden en vriendinnen te maken. Wees 
alleen gewaarschuwd… meestal blijft het niet 
bij één keer en wie eenmaal geweest is, komt 
graag terug! Iedereen is van harte welkom om 
een keer te komen kijken. Kijk voor actuele 
kijkdagen op de site www.kleinoever.nl. Kan je 
niet op één van de kijkdagen? Bel of mail dan 
gerust om af te spreken en kennis te maken 
met Klein Oever en al haar mogelijkheden. 
Tot gauw!

Namens het gehele team van Klein Oever, 
Karin en Peter Maat

Ponykamp

Klein Oever 

Welkom

Het leukste ponykamp vind je in Balkbrug!



Tijdens het ponykamp rijdt iedereen twee 
keer per dag. Op de dag van aankomst 
gaan alle kinderen proefrijden, daarna 
worden de lesgroepen ingedeeld. Iedereen 
wordt ingedeeld op zijn/haar eigen niveau 
en krijgt les van een deskundig instructeur. 
Ervaren ruiters kunnen meedoen aan 
springlessen en maken mooie buitenritten. 
Beginnende ruiters krijgen op speelse 
wijze les en kunnen ook ervaren hoe leuk 
het is een buitenrit te maken door het 
mooie Reestdal. 

Buiten de lessen om kunnen de paarden 
en pony’s worden verzorgd en vertroeteld, 
iets waar ze altijd naar uitkijken. Niets zo 
leuk als een hechte band tussen kind en 
paard of pony. De kinderen mogen dan ook 
voor de hele week hun ‘eigen’ paard 
of pony uitkiezen om te verzorgen. 
De kinderen rijden steeds op verschillende 
paarden en pony’s om zo het rijniveau 
te verhogen.

Ponyrijden

Ponyrijden

Klein Oever Buitenritten
Dressuurlessen
Springlessen
Binnenbak
Buitenbak

Mooi oranje is 

   niet lelijk ;)

De hele week je eigen verzorgpony!



Genieten in het Reestdal

Manege Klein Oever ligt midden in het Reestdal. Het is een heerlijke omgeving 

waar alle activiteiten tijdens het kamp plaatsvinden. Gereden wordt er zowel 

in de grote binnenbak, als in de verscheidene buitenbakken. De buitenritten 

gaan over oude ruiterpaden, over de heidevelden en door de bossen. Er staan 

zo’n 50 prachtige pony’s en paarden in de stallen te trappelen van ongeduld 

om gereden te worden. Ook bij de verzorging is de hulp van wie dat wil van 

harte welkom. Natuurlijk worden hierbij de andere dieren van Klein Oever niet 

vergeten. De omgeving is een bijzonder stukje Nederland waar nog veel te zien 

is van hoe het platteland er vroeger uitzag. 

De manege
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Hoofdentree Klein Oever

Grote binnenmanege
Grote binnenhal voor 
ponyrijden en allerlei 
activiteiten

Eetzaal
Ontbijt, lunch en diner 

Huifkarren
Slaapgelegenheid voor kinde-
ren van 11 tot en met 15 jaar

Recreatiezaal
Zaal voor allerlei activiteiten
en sanitaire voorzieningen, 
toiletten en douches (jongens 
en meisjes apart) 

Sportveld
Sportveld met voetbaldoelen, 
trampoline en volleybalnet

Safaritenten
Tenten voor het survivalkamp

Zwembad
Buitenbad op eigen terrein 
(minimaal zwemdiploma A 
verplicht) 

Kleine hal
Kleine binnenhal voor talrijke 
activiteiten

Stallen
Stallen voor onze pony’s en 
paarden

De boerderij 
Groepsaccommodatie voor 
kinderen van 6 tot en met 11 
jaar

Sportveld boerderij
Grasveld met volleybalnet en 
basketbalbord

Buitenbak
Lekker buiten rijden met mooi 
weer

Weide gang
Voor paarden en pony’s
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Plattegrond
Klein Oever



Naast al het rijden en verzorgen van de pony’s en 
paarden is er genoeg tijd om andere  activiteiten 
te doen. Zo kan je op Klein Oever wanneer je maar 
wilt zwemmen in het prachtige zwembad op eigen 
terrein. Vaak mondt dit uit in een groot te gek wa-
terfestijn waarbij natuurlijk altijd toezicht aanwezig 
is. Bij het zwembad is een grasveld om te zonnen 
en te spelen. Op het volleybalveld en het grote 
sportveld is snel een eigen competitie gestart. De 
leiding stelt dagelijks een activiteitenprogramma op. 
Voorbeelden hiervan zijn blij-dat-ik-glij, een skel-
terparcours, pimp my pony en een survivaltocht. 
Iedere avond is er een speciale activiteit, zoals het 
kennismakingsspel op de heide, een griezeltocht, 
een groot kampvuur, de bonte avond en een disco 
avond. Niemand hoeft zich te vervelen, integendeel 
een week blijkt vaak te kort!

Met eigen zwembad, wie heeft dat!
Activiteiten overdag

Activiteiten

De hele dag door
van alles te doen!



Zwembad
Manege

Sportvelden
RecreatiezaalKampvuurplaats

Eetzaal

Blij-dat-ik-glij
Klein Oever 

Ah! Dat survivallen iswel super leuk!

Lekker een potje voetballen tegen de leiding
Heerlijk schommelen

Het terrein van Klein Oever is zo groot dat het plaats 
heeft voor diverse sport- en speelvelden en een heus 
eigen zwembad. Ook bevat het een kampvuurplaats, 
schommels, speeltoestellen, plekken voor allerlei 
balsporten en zelfs een grote trampoline! In de 
eetzaal is genoeg ruimte om samen te eten. Er zijn 
gescheiden douches, toiletten en was voorzieningen. 
In de recreatiezaal kunnen gezelschapsspellen worden 
gedaan, kan worden geknutseld en is er plaats om te 
chillen. Er zijn altijd wel kinderen aan het tafeltennissen, 
sjoelen, tafelvoetballen of aan het lezen. Of ze zijn aan 
het kaarten, doen een gezelschapsspel, knutselen, 
tekenen, schilderen of luisteren naar muziek. Tijdens 
de allerlaatste avond van de ponykampweek is er een 
daverende afscheidsdisco in de kelder van de ‘recré’, 
de recreatiezaal.  

Voorzieningen

Tekenen doen wij 
vanaf nu op benen...

Whoeeee, glijden!

" Kijk eens hoe hoog"

Wat zijn ze lief!



Alle kinderen van 6 tot en met 15 jaar zijn van 
harte welkom. Kinderen tot en met  11 jaar sla-
pen in de boerderij. De slaapzalen in de boer-
derij zijn verschillend van grootte. Kinderen 
van 11 tot en met 15 jaar slapen in de huifkar-
ren. Iedere huifkar heeft twee stapelbedden. 
Jongens en meisjes slapen gescheiden van 
elkaar.  11 is de leeftijd waarop gekozen mag 
worden of er in de boerderij of in een huifkar 
geslapen wordt. Elke groep heeft zijn eigen 
leiding, deze blijven dag en nacht bij de groep 
en zijn het vaste aanspreekpunt. Klein Oever 
is blij met haar enthousiaste team leiding. De 
groepsleiding is allemaal ouder dan 18 jaar. Zij 

worden met zorg geselecteerd en hebben alle-
maal affiniteit met kinderen. Veelal zijn het oud 
ponykamp kinderen. Dagelijks wordt de kinde-
ren een goed ontbijt, een lekkere lunch en een 
driegangendiner geserveerd. De kinderen zijn 
bij ons op vakantie, wij verzorgen dan ook zelf 
de afwas, mits iedereen zich netjes gedraagt 
natuurlijk. Verder staat de hele dag onbeperkt 
limonade en fruit voor ze klaar. Gezond en 
lekker eten is voor het keukenteam gewoon, 
tevens kunnen we met diverse dieetwensen 
rekening houden. Door jarenlange ervaring is 
het team van Klein Oever ook bekend met het 
helpen bij gebruik van medicatie.

Overnachten en begeleiding

Helemaal verzorgd!
Overnachten en begeleiding

Met z'n allen eten

Het snoepwinkeltje!



Zwembad
Manege

Sportvelden
RecreatiezaalKampvuurplaats

Eetzaal

Ben jij

Helemaal klaar

Voor een week

paardenpret

PAKLIJST
Wij weten uit ervaring dat de kinderen vaak te veel en te mooie 
kleren meenemen. Een uitgebreide “garderobe” is niet praktisch. 
Kies kleding die tegen een stootje kunnen en best een beetje vuil 
mogen worden, maar houd natuurlijk ook rekening met de disco. 
Onze handige paklijst voor een verblijf van 1 week is voor u een 
goede richtlijn wat belangrijk is om mee te geven:

- 1 slaapzak + kussensloop + hoeslaken

- een kopie van paspoort of ID-kaart in je tas

- zwemkleding en (bad)slippers

- regenkleding en laarzen

- wandel- of sportschoenen

- eventueel paardrijkleding

- toiletgerei + (bad)handdoeken

- zaklantaarn

- voldoende kleding voor een week

Bijlage Ponykamp

PRAKTISCHE INFORMATIE
- Bij ons is gebruik van een veiligheidscap verplicht. Caps zijn te huur voor € 7,50 p/w. 

- Tevens gebruik van hoeslaken en kussensloop is verplicht, eventueel te huur voor € 5,- p/w. 

- Het snoepwinkeltje is 2 keer per week open. De kinderen mogen er maximaal € 2,50 per keer besteden. 

- Daarnaast is er de mogelijkheid om ansichtkaarten te kopen.

- Voor gebruik van het zwembad is minimaal het zwemdiploma A nodig. 

- De kinderen mogen geen gebruik maken van een eigen GSM.

- Wilt u uw kind(eren) en/of de leiding spreken, dan kunt u ons tijdens de maaltijden bellen. 

- Een eigen pony (geen hengst) meenemen, is mogelijk. De kosten voor stalling en voer zijn 

 €50,- per week. Het vaccinatiepaspoort van de pony dient conform KNHS reglement in orde 

 te zijn en overhandigt u op de aankomstdag. 

- Gedurende de week worden er foto’s en video’s gemaakt. 

 Deze worden door ons online gepubliceerd.

Tip: Geef kleding en persoonlijke 

goederen een merkteken. Voor 

het zoekraken van goederen 

zijn wij niet aansprakelijk. 

Lekker afkoelen.

Handen omhoog!



BRENGEN | OPHALEN
Een ponykampweek begint en eindigt op een 
zaterdag. Uw kind wordt zaterdagmiddag 
tussen 14.00-16.00 uur verwacht. Uw kind kan 
de volgende zaterdagmorgen tussen 9.00-11.00 
uur weer worden opgehaald. In de voorjaars- 
en herfstvakantie is een midweek ponykamp 
van maandag t/m vrijdag mogelijk. Uw kind 
wordt maandagochtend tussen 9.00-11.00 uur 
verwacht en kan vrijdagavond tussen 18.30-
19.30 uur weer opgehaald worden. 

TARIEVEN
Zomer- en Meivakantie: €435,- per week. 
Overige vakantieperiodes: €410,- per week. 

Midweek ponykamp in de voorjaars- en 
herfstvakantie: €385,- per week. Kinderen die 
tijdens de zomervakantie meerdere weken op 
Klein Oever verblijven, krijgen een korting van 
€ 20,- per volgende week (de 1e week geldt het 
normale tarief).

AANMELDEN
Aanmelden kan via het inschrijfformulier op 
onze website of telefonisch op 0523 - 649 204.
Voor aanmelding hebben wij de volgende 
gegevens van uw kind(eren) nodig: naam, 
adres, pc, woonplaats, 2 telefoonnummers, 
e-mailadres, geboortedatum, naam en polisnr. 
v.d. zorgverzekeraar.

Bijlage
Klein Oever 

Wist je dat...
Klein Oever ook

een survivalkamp
heeft? 

KIJKDAGEN
Op Klein Oever bent u altijd van 
harte welkom: tijdens onze speciale kijkdagen 
van 14.00 tot 16.00 uur (voor actuele data zie 
www.kleinoever.nl) of op een ander moment. 
Belt u ons dan even om een afspraak te maken.

KLEIN OEVER | MAATSCHAPPELIJK 
PARTNER VAN
Omdat niet alle kinderen in Nederland bij 
ons op kamp kunnen komen doneren wij 
een kleine bijdrage per inschrijving aan ‘De 
Cliniclowns’. Zo kunnen we ook zieke kinderen 
een onvergetelijke ervaring bezorgen!

Iedere zomervakantie worden er 
op Klein Oever survivalkampen 
georganiseerd voor jongens en meisjes 
van acht tot en met vijftien jaar. Het 
survivalkamp is een avontuurlijke week 
waarbij je op speelse wijze diverse 
overlevingstechnieken leert. Ga voor 
meer informatie naar de website 
www.kleinoever.nl




