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Beleef het vrije gevoel op de grens van overijssel en Drenthe

Klein Oever schoolkamp



Nog net Overijssel en bijna Drenthe: op de grens van deze prachtige provin-
cies biedt Klein Oever plezier voor jong en oud, activiteiten voor iedereen en 
overnachtingsmogelijkheden. In de boerderij zijn onze slaapzalen geschikt 
voor gezelschappen van 4 tot 20 personen (maximaal 56 personen).  
In onze huifkarren kunnen per huifkar 4 personen (maximaal 80 personen) 
van een goede nachtrust genieten. Beide accommodaties hebben eigen 
sanitaire voorzieningen en een sfeervol ingerichte verblijfsruimte.  

Tevens bieden wij extra slaapplaatsen in onze safari tenten (maximaal  
30 personen). Combineren van alle accommodaties is mogelijk,  
zodat overnachtingsfaciliteiten voor 166 personen beschikbaar zijn.  
Wij verzorgen schoolkampen op basis van volpension, de boerderij is even-
tueel beschikbaar voor zelfverzorging. Bij een verblijf in de  
huifkarren is verzorging alleen mogelijk op basis van vol pension.  

Het leukste schoolkamp beleef je op Klein oever!
Een unieke locatie 

Wilt u activiteiten combineren of Klein Oever een compleet programma laten verzorgen?

Dat kan!
Klein Oever maakt met u van elk arrangement een unieke ervaring. U kunt  
bijvoorbeeld kiezen voor een uitbreiding met paardrijlessen. In overleg met  
onze maken wij voor u een perfect passend programma. Bij ons is (bijna)  
alles mogelijk, bijvoorbeeld schaatsen met 30 graden boven nul op onze  
geweldige ijsbaan! Een arrangement bij Klein Oever wordt maatwerk!  
Informeer naar de mogelijkheden en beleef een onvergetelijke ervaring.

Activiteiten

Extra aanvullingEigen zwembad

Outdoor Activiteiten
Spannend en spectaculair: een parcours afleggen waar je touwbanen 
tegenkomt, met elkaar een vlot gaat bouwen of laat zien hoe goed je in 
boogschieten bent. Een echte uitdaging! Wie durft?

Zeskamp
Sportief, leuk en soms hilarisch: ontdek hoe goed je bent in de skelterrace, 
“blij-dat-ik-glij” of de dronkenmanrace. Zit jij bij het snelste team? Of werkt 
jouw team het beste samen? Wie wordt winnaar? Doe mee en je weet het!

 
Paardrijden 
Ervaren hoe leuk paardrijden is: dat kan bij Klein Oever. Een deskundige 
instructeur geeft les. Onze pony’s en paarden zijn lief en geschikt voor jong 
en oud, of je nu een beginner of al gevorderd bent. We rijden binnen in onze 
grote hal of buiten in de natuur. Onze viervoeters staan te trappelen om 
samen met jou op stap te gaan.

Prairie & Highland activiteiten
Beleef het Wilde Westen bij Klein Oever. Ga op avontuur en doe mee aan 
de scalpenrace, de levende schiettent of het sombrerospel. Ben jij meer 
een stoere Schot dan gaan we paalwerpen, steenslingeren, kilthangen etc. 
Ontdek hoe leuk Klein Oever kan zijn! 

Op ons eigen terrein is volop ruimte om sportieve activiteiten te organiseren. 

Sportvelden met voetbaldoelen, een speelplein met basketbalbord, veel 

spelfaciliteiten zoals volleybalnetten, grote trampoline, springkussen en een ijsbaan. 

Op een warme dag is het extra genieten in ons eigen royale zwembad. Voor iedere 

leeftijdscategorie is er bij Klein Oever genoeg te beleven en te genieten. Samen met  

u maken we van uw schoolkamp maatwerk waaraan iedereen plezier beleeft.
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Hoofdentree Klein Oever

Grote hal
Grote binnenhal voor talrijke activiteiten.

Zaal
Ontbijt, lunch en diner. Fantastische, complete maaltijden.

Huifkarren
Huifkarren en bijbehorende verblijfsruimte:  
verhuur op basis van volpension (max. 80 personen).

Kleine zaal
Algemene verblijfsruimte, inclusief sanitaire  
voorzieningen (toiletten en douches). 

Sportveld
Sportveld met voetbaldoelen, trampoline en volleybalnet.

Safari tenten
30 extra slaapplaatsen. 

Zwembad
Buitenbad op eigen terrein (minimaal zwemdiploma A verplicht). 

Stallen en manege
Voor paardrijactiviteiten: manege en stallen  
voor onze paarden en pony’s.

Kleine hal
Kleine binnenhal voor talrijke activiteiten. 

De boerderij (groepsaccommodatie)
Verblijfsmogelijkheid voor max. 56 personen op basis  
van volpension of eventueel zelfverzorging.

Sportveld boerderij
Sportveld met volleybalnet en basketbalbord.

IJsbaan
Voor enorm veel ijsplezier.
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