
groepsgebouw.nl

Groepsverblijf 
Klein Anker
Bosbergerweg 10
3776 LV Stroe
Telefoonnummer: 0577 - 411 336 

Reserveren
Om het groepsverblijf te reserveren 
of om wijzigingen door te geven  
in de reserveringsovereenkomst,  
is de afdeling Reserveringen van  
de Paasheuvelgroep bereikbaar. 

Paasheuvelgroep
Telefoonnummer: 0577 - 411 556
E-mail: info@paasheuvelgroep.nl

       facebook.com/paasheuvelgroep

       instagram.com/paasheuvelgroep

Faciliteiten

64 slaapplaatsen 

11 douches

4 toiletten (met wc-papier)

Keukeninventaris

Gecombineerde eet- 
en activiteitenruimte

Buitenrecreatie

Speelveld

Kampvuurplaats

Geen televisie

Geen wifi

Huisdieren op aanvraag

Nachtrustperiode geldig

Parkeerplaats
bij groepsverblijf

Groepsverblijf

Klein Anker

Algemeen

In het bosrijke terrein van Klein Anker (tussen Apeldoorn en Amersfoort) zijn altijd 
voldoende mogelijkheden voor verschillende (spel)activiteiten. De groepsaccommodatie 
ligt namelijk midden in de natuur en het terrein is ruim 3 hectare groot! Kinderen kunnen 
hier in de bomen klimmen, hutten bouwen, zich verstoppen en genieten van de vrijheid 
die de natuurlijke omgeving biedt! Klein Anker ligt in de plaats Stroe, tussen Apeldoorn en 
Amersfoort in.

Groepsverblijf Klein Anker bestaat uit drie onderdelen; 5 blokhutten om in te slapen, 1 slaap-
gebouw met 24 bedden en een aparte zaal om in te recreëren en te eten. Het groepsverblijf 
is alleen op basis van zelfverzorging te reserveren en beschikt over een grote keuken die 
geschikt is om te koken voor grote gezelschappen. 

In de omgeving
•  Zwemmen in het Oosterbosbad in Barneveld

•  Zwemmen en spelen in recreatiegebied 
Zeumeren - Voorthuizen

• Pretpark Julianatoren in Apeldoorn

• Paleis Het Loo in Apeldoorn

• Apenheul in Apeldoorn

•  Kinderparadijs Malkenschoten (kinder- en 
speelboerderij) in Apeldoorn

• Dierenpark Amersfoort

  

Specifieke informatie

De beheerder kan specifieke informatie geven over het groepsverblijf. Ook is de beheerder 
bereikbaar om een afspraak te maken om het groepsverblijf te bezichtigen.

Aankomst- en vertrektijden 
De Paasheuvelgroep hanteert standaard aankomst- en vertrektijden. Alleen in overleg met 
de bedrijfsleider is het mogelijk om hiervan af te wijken.

Reserveringen met maaltijden 
Klein Anker is alleen op basis van zelfverzorging beschikbaar. De keuken is ruim opgezet en 
voorzien van keukenapparatuur die het gemakkelijk maken om te koken voor een grote groep.



Routebeschrijving

Reizen met eigen vervoer vanuit Amersfoort 
Neem de A1 richting Apeldoorn. Neem afslag 17 (Stroe) vanaf de A1. Ga verder op de Provinciale 

weg (N310) tot aan de Harskamperweg. Sla rechtsaf de Harskamperweg op en ga vervolgens bij 

de Wolweg (N800) weer rechtsaf. Bij de eerstvolgende splitsing rechtsaf de Bosbergerweg op. 

Groepsverblijf Klein Anker ligt na een paar honderd meter aan de rechter zijde.

Reizen met eigen vervoer vanuit Apeldoorn 
Neem de A1 richting Amersfoort. Neem afslag 17 (Stroe) vanaf de A1. Sla rechtsaf naar de 

provinciale weg (N310) richting Stroe/Garderen. Neem op de rotonde de 3e afslag richting Stroe. 

Volg de Wolweg (N800). Sla linksaf de Bosbergerweg op (de eerste weg links nadat Stroe is 

gepaseerd). Groepsverblijf Klein Anker ligt na een paar honderd meter aan de rechter zijde.

Reizen met openbaar vervoer 
 Klein Anker ligt vrij afgelegen en middenin in een natuurlijke omgeving. Hierdoor is het 

verblijf niet goed bereikbaar met openbaar vervoer.

groepsgebouw.nl
Direct reserveren?
Bel 0577 - 411 556, mail naar info@paasheuvelgroep.nl of kijk op 

Verblijfsperiode & maaltijden

Weekend 
Aankomst: vrijdag 18.00 uur  

Vertrek: zondag 17.00 uur 

Halve midweek 
Aankomst: maandag 10.00 uur 

Vertrek: woensdag 10.00 uur 

Aankomst: woensdag 14.00 uur

Vertrek: vrijdag 14.00 uur

Midweek 
Aankomst: maandag 10.00 uur

Vertrek: vrijdag 14.00 uur 

Week 
Aankomst: maandag 10.00 uur

Vertrek: zondag 17.00 uur

Aankomst: vrijdag 18.00 uur

Vertrek: vrijdag 14.00 uur  

Faciliteiten 

Slaapvoorziening
•   5 blokhutten met 4 stapelbedden
•   6 slaapkamers met 2 stapelbedden
•   Bedden met matras
•   Alle bedden zijn voorzien van 

matras en kussen
•   Zelf meenemen:  

slaapzak / dekbed, onderlaken  
en kussensloop. Eventueel  
leeslampje voor in de blokhutten

Kenmerken 
•  Ligt in een eigen stuk bos
•    Privé terrein: dus geen andere 

groepen
• Gecombineerde recreatie- en  
 eetruimte
• Volledig ingerichte keuken om 
 voor grote groepen te koken

Inventaris keuken
•        Koffiemachine met koffiefilters
• Waterkoker
• Grote koelkast
• Kleine koelkast
• 5-pits gasfornuis
• Diepvries
• Magnetron
•  Serviesgoed; borden, bestek en 

kopjes
•  Ook aanwezig: vuilniszakken en 

afwasmiddelen
•   Zelf meenemen: 

theedoeken en handdoeken

Nachtrustperiode
Van 23.00 uur tot 07.00 uur.
Er gelden regels voor geluid. 
Lees deze terug in ‘Richtlijnen 
voor groepsovernachting bij de 
Paasheuvelgroep’. 

Het is verplicht om een ingevuld 
nachtregister in te leveren. 
Download een nachtregister via 
www.groepsgebouw.nl.


