
Het leukste kamp beleef je op Klein oever!
Klein Oever Survivalkamp

www.kleinoever.nl



Survivalkamp Klein Oever ligt aan de weg Balkbrug-Meppel dichtbij het dorp Oud Avereest. 

Het dorp is genoemd naar de beek de Reest die hier de grens vormt tussen Overijssel 

en Drenthe. In dit mooie Reestdal ligt het tweelingbuurtschap Groot Oever en Lutten 

(Klein) Oever. Het mooie beekdal biedt met zijn water, heideterreinen, bossen, graslanden, 

kleine stuifzanden en monumentale boerderijen een uitstekende omgeving voor diverse 

activiteiten. Hier worden iedere zomervakantie met veel enthousiasme de survivalkampen 

van Klein Oever georganiseerd voor jongens en meisjes van 8 t/m 15 jaar.

Ons survivalkamp is een avontuurlijke 

week waarbij je op speelse wijze diverse 

overlevingstechnieken leert. 

Welkom
survivalaars



survivalkamp
Velen kennen de naam Klein Oever van de ponykampen die al 

meer dan 50 jaar in Oud Avereest worden georganiseerd. In 2008 

introduceerde Klein Oever het survivalkamp, een waardevolle 

aanvulling op de ponykampen.

Tijdens de survivalkampen staan sport, spel en survivalactiviteiten 

centraal. Zo wordt er veel aandacht besteed aan 

survivaltechnieken en worden deze tijdens de vele doe-activiteiten 

toegepast. Ook samenwerken en plezier staan hoog in het 

vaandel. Door de ongekende mogelijkheden en jarenlange 

ervaring van Klein Oever te combineren met de kennis en 

vaardigheden van de leukste leiding van Nederland ontstaat er 

een kamp dat uitermate geschikt is voor kinderen die een actieve, 

leuke en vooral gezellige vakantie willen ervaren.

Tip 1 Tip 2 Tip 3
Hoe meer knopen je kunt 
leggen, hoe beter! Maar de 
belangrijkste knoop is de 
paalsteek. Het is een simpele 
knoop waarmee je jouw 
schuilplaats kan afsluiten, 
materiaal mee kan laten 
zakken langs een bergwand 
of jezelf kunt zekeren.

Leer navigeren zonder 
hulpmiddelen. Overdag kun 
je je op de stand van de zon 
oriënteren, die komt op in 
het oosten en gaat onder in 
het westen, terwijl je ‘s nachts 
je richt op de Poolster. 
Polaris staat op minder dan 
een graad uit het noorden. 

Bouw de ideale schuilplaats! 
Zoek een afgeknapte 
boom waar je takken tegen 
aan kan zetten (zo dicht 
mogelijk tegen elkaar!). Vul 
de kieren en spleten tussen 
de takken met mos, gras en 
struiktakken. Zo zit je heerlijk 
droog en veilig.



basiskamp
klein oever
Alle voorzieningen die nodig zijn voor 

een spectaculaire vakantie zijn op Klein 

Oever aanwezig. De kinderen bivakkeren 

in een tentenkamp op het terrein van 

Klein Oever. Vanuit het tentenkamp 

worden diverse activiteiten georganiseerd. 

De safaritenten in dit kamp hebben als 

ondergrond een houten vlonder en zijn 

voorzien van stapelbedden. Kussens zijn 

aanwezig, evenals voldoende toiletten en 

douches. 
Kom jij droog over de rivier? In groepjes van drie gaan 

we wedstrijdjes doen wie als eerst de rivier over is. Ben jij 

met jouw groepje als eerst? Maar pas op! Want voor je 

het weet, lig je in het water! 



make
a fire

Pas op!!!

Een vuurtje maken is leuk om te doen! Maar 

vuur is ook gevaarlijk, zorg er daarom voor dat 

er altijd een begeleider bij is. 

Tip 1

Tip 2

Tip 3
Zorg voor een vlakke 

ondergrond

Droog hout brand het 
best, verzamel samen 

droge kleine takjes

Prik een marshmallow 
aan een stok en 

eten maar!



avontuur, spektakel,
survival en sport

Op het terrein van Klein Oever zullen de 

kinderen zich geen moment vervelen. Er zijn veel 

voorzieningen, zoals sportvelden met voetbaldoeltjes, 

volleybalnetten, diverse klimtoestellen en een 

trampoline. Ook is er een ruime recreatieruimte 

om te knutselen, schilderen, tafeltennissen of te 

tafelvoetballen. Op het terrein bevindt zich ook 

een eigen zwembad dat onder toezicht staat van 

de leiding van het kamp. Dit alles betekent volop 

mogelijkheden om te zwemmen, mountainbiken 

en te klimmen; kortom te sporten en te spelen. De 

kampen van Klein Oever hebben veel te bieden: 

heel veel activiteiten op prachtig terrein, een unieke 

slaapgelegenheid en enorm veel plezier waarbij de 

veiligheid voorop staat!

Het programma van het survivalkamp is zo opgezet 

dat de nadruk ligt op actie. Zo wordt er heel veel aan 

sport en spel gedaan en krijgt de groep elke dag een 

nieuwe, verrassende activiteit aangeboden. Hierdoor 

ontstaat er een actief en gevarieerd programma 

met als vaste onderdelen het mountainbiken, 

kanoën, schatzoeken, boogschieten, vlot bouwen en 

zwemmen. Maar ook de gps-tochten en het parcours 

van touwbanen staan op de agenda. Elke avond is 

er een andere speciale activiteit, zoals het heidespel, 

het douanespel, de griezeltocht, het kampvuur en de 

bivakdag en –nacht.



Slapen en 
Begeleiding 
Er wordt zoveel mogelijk met kleinere groepen gewerkt om de kinderen goed tot 

hun recht te laten komen. De groep bestaat uit jongens en meisjes van 8 t/m 15 jaar. 

Wat activiteiten en bedtijden betreft, wordt er rekening gehouden met de verschillen 

in leeftijd. Alle kinderen slapen in de safaritenten op het terrein van Klein Oever. De 

jongens, de meisjes en de leiding slapen apart van elkaar in verschillende tenten. De 

leiding van het survivalkamp bestaat uit een enthousiaste groep die dag en nacht 

bij hen aanwezig is. Het zijn mensen met een minimumleeftijd van 18 jaar die grote 

affiniteit hebben met het werken met kinderen. 

In de gezellige recreatiezaal kan iedereen tafeltennissen, sjoelen, tafelvoetballen, lezen, 

kaarten, knutselen, tekenen en schilderen. Gegeten wordt er in de ruime eetzaal, hier 

worden heerlijke driegangenmaaltijden geserveerd. Maar op survivalkamp maak je 

daar natuurlijk niet altijd gebruik van en eet je ook op locatie of bij je zelfgebouwde 

bivak! Drinken en vers fruit staat de gehele dag tot de beschikking van de kinderen, 

of je nu op locatie bent of op het terrein van Klein Oever. 

Recreatieruimte 
en Maaltijden



informatie
Het programma is veelzijdig en omvat meer dan slechts één soort 

activiteit. Daar komt bij dat elk kind de vrijheid heeft om naast het 

aangeboden programma te kiezen uit de talloze mogelijkheden en 

activiteiten die Klein Oever biedt. 

Wanneer u nadere informatie wenst, kunt u natuurlijk contact met ons 

opnemen. Wij beantwoorden uw vragen zo uitgebreid mogelijk, maar 

ontvangen u ook graag voor een persoonlijke kennismaking en een 

uitgebreide rondleiding over ons kampterrein.

Ook kunt u vrijblijvend een kijkje komen nemen op één van de vele 

kijkdagen van Klein Oever, waarvan de data altijd via de site worden 

bekend gemaakt.  



PAKLIJST

Om helemaal goed voorbereid op kamp te gaan heb je in ieder geval de volgende spullen nodig:

• Slaapzak en matje (oprolbaar en meeneembaar, geen luchtbed!) + hoeslaken + kussensloop

• Een kopie van paspoort of ID-kaart in je tas

• Rugzak (wandelrugzak minimaal 25L voor lunch, drinken, regenkleding, etc.)

• Wandelschoenen en sportschoenen

• Zwem- en regenkleding (regenbroek én regenjas)

• Bidon (minimaal 1L)

• Toiletgerei + (bad)handdoeken

• Voldoende kleding voor een week die vuil mogen worden

• Zaklamp

• Durf, energie en goede zin!

Ben jij helemaal klaar 
voor een week survival 
en spektakel?bijlage

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Het 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 leiding spreken, dan kunt u ons tijdens de maaltijden bellen.

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

 Deze worden door ons online gepubliceerd.

BRENGEN | OPHALEN

Een survivalkampweek begint en eindigt op 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. Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op!



Tip: Geef kleding en persoonlijke goederen 

een merkteken. Voor het zoekraken van goederen 

zijn wij niet aansprakelijk. 

Wist je dat...
Klein oever ook een 

ponykamp heeft?
TARIEVEN
Een week survivalkamp kost €435,- per week.

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.

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!

KIJKDAGEN
Voor een nadere kennismaking hebben wij speciale kijkdagen (voor actuele 

data zie www.kleinoever.nl). Eventueel kunt u ook een andere afspraak maken 

om te komen kijken.

bijlage



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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