
Donderdag 

09.45 – Gulpenoptocht 

We komen je halen! 

09.45 – Aquarobics 

Maak je borst maar nat! 

10.15 – Gulpendans 

10.30 – Snuffelclub 

Vandaag maken we een bril voor 

de Koempels 

13.30 – Brillenvoetbal 

Voetbal met een donkere bril 

16.00 – Familieshow   

             Huub Cooijmans 
De goochelshow waarin jij 

bepaalt wat je live wilt zien! 

18.30 – Gulpenoptocht 

19.00 – Diploma-uitreiking 

Komt alles toch weer goed? 

20.30 – Voetbaltoernooi 

We gaan vanavond voetballen, wie 

heeft het sterkste team van de 

camping? 
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“De winkel van 

Jantje” 

Vanaf 8:00uur kunt u bij de 

winkel van Jantje terecht voor 

een kop koffie, verse broodjes en 

diverse zoetigheden. 

 

WAU! Minidisco 

Wil je de leukste vakantiehits mee 

naar huis? Vraag bij de receptie naar 

onze WAU! usb stick, te koop voor 

€7,95 

 
Mosaqua 

Subtropisch zwemparadijs 

Mosaqua, op 10 min. 

loopafstand van de camping, 

behoort tot het mooiste en meest 

complete overdekte zwembad 

van Limburg, met o.a. een 92 

meter lange glijbaan met licht- en 

lasereffecten, een kronkelende 

wildwaterbaan en voor kleine 

kinderen een Piratenschip en een 

Junglebad. U kunt de gratis 

toegangskaarten gebruiken die u 

bij aankomst heeft ontvangen. U 

kunt hier 1 keer per dag gratis 

zwemmen. 

 
Alle informatie bij de hand! 

Ga naar www.mobiel.campinggulperberg.nl of scan de QR-code om alle 

informatie tijdens uw verblijf over onze camping en omgeving binnen 

handbereik te hebben. 

 Inzicht in de activiteiten op de camping en in de buurt 
 Bekijk het actuele weerbericht 
 Download direct leuke wandel- en fietsroutes 
 Reserveren bij “Jantje zag eens pruimen hangen” 
 Handige informatie over camping en omgeving 

 

 

De programmering is altijd onder voorbehoud. Het animatieteam kan de programma’s 

aanpassen naar omstandigheden. 

Woensdag 

09.45 – Gulpenoptocht 

We komen je halen! 

10.15 – Gulpendans 

We beginnen de ochtend met 

wat vrolijke dansjes 

10.30 – Snuffelclub 

Vandaag bouwen het 

gangenstelsel van de mijnen 

13.30 – Kraak de code 

Raad jij de kleurencode? 

15.30 – Levend Tafelvoetbal 

Tafelvoetbal in het groot! 

18.30 – Gulpenoptocht 

19.00 – Professor Bergjes 

Theateravontuur 

Vast in de lift 

20.30 –Mijnwerkersmysterie 

Verzamel jij de letters? 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 

09.45 – Gulpenoptocht 

We komen je halen! 

10.15 – Gulpendans 

We beginnen de ochtend met wat 

vrolijke dansjes 

10.30 – Knuffelogie 

Neem je knuffel mee en laat hem 

door de professor goed nakijken 

13.30 – Escape Room 

Wie krijgt het voor elkaar te 

ontsnappen? 

15.30 – Escape Room 

Nog meer ontsnappingen? 

18.30 – Gulpenoptocht 

19.00 – Gulpendisco 

Lekker swingen op de grootste 

camping-hits! 

20.30 – Escape Room 

En weten jullie ook al de 

oplossing om te ontsnappen? 

 

 

Jantje Zag Eens 

Pruimen Hangen 

U kunt tijdens uw vakantie 

genieten van een lekker hapje en 

drankje in het restaurant of op het 

terras. Het familierestaurant is 

sfeervol maar functioneel 

ingericht. Bij het terras ligt een 

speeltuin met onder andere een 

glijbaan, schommel en 

klimrekken.  

 

 

Openingstijden 

Receptie 

Dagelijks van 9.00-17.00 uur 

Restaurant 

Dagelijks van 10.00-20.00 uur 

Winkel 

Dagelijks van 08.00-20.00 uur 
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Professor Bergje 

Zijn jullie benieuwd naar de 

ontdekkingen van Professor 

Bergje? 

Professor Bergje is een snuffoloog. 

Een snuffoloog is een oud beroep 

dat maar weinig mensen nog 

beoefenen. Als snuffoloog ben je 

altijd op zoek naar nieuwe dingen 

om te ontdekken. Je snuffelt overal 

rond. Soms ontdek je wat en soms 

vind je wat uit – je kunt er 

werkelijk alles mee! Samen met de 

Gulpen die in de Gulperberg leven, 

gaat hij altijd op Snuffologentocht. 

Gaan jullie mee op ontdekking? 

Deze week staat in het 

teken van:  

Word jij ook een echte 

Koempel? 

Dit mag je niet missen deze week! 

 Welkomshow van Prof Bergje en 

zijn gulpen op zaterdag en het 

theater op zondag, maandag en 

woensdag 

 De dagelijkse ‘koempel’ spellen 

 De familieshow met Huub 

Cooijmans 

 De afsluiting van de week op 

donderdag met diploma-uitreiking 

 De Escape Room op vrijdag 

 

Gulpenpaspoort 

Heb je alle spelletjes opgelost? Laat dan 

je complete paspoort zien bij de receptie 

en ontvang een leuk aandenken aan je 

vakantie op de Gulperberg!  

Ook kun je je paspoort gebruiken als 

stempelkaart. Bij elke activiteit ontvang 

je een stempel. Hiermee spaar je voor 

het echte Gulpen-Diploma, welke je aan 

het einde van de week krijgt. 

 

Te gekke en 

uitdagende 

activiteiten! 

Er worden activiteiten 

aangeboden voor jong en 

oud(ers), er wordt rekening 

gehouden met alle leeftijden 

tussen de 4 en 16 jaar. De 

activiteiten hebben vaak een 

thema. Kijk snel op de andere 

pagina’s van deze krant voor het 

programma! Veel plezier! 

WAU!  

Animatieteam Gulperberg 

 

Willen jullie melkpakken, toiletrollen, dozen en glazen bewaren voor de snuffelclub? We kunnen alles 

gebruiken! 

Zin om een keer te komen helpen bij een activiteit? Dat kan! Laat het weten aan het animatieteam. 

Zaterdag 

09.45 – Gulpenoptocht 

We komen je halen! 

09.45 – Aquarobics 

Maak je borst maar nat! 

10.15 – Gulpendans 

10.30 – Snuffelclub 

Vandaag mergel carven! 

13.30 – Welkom Allemaal! 

We gaan kennismaken met 

elkaar en met het animatieteam 

15.30 – Goldmine 

Wie krijgt de hoogste waarde 

aan edelstenen in de kluis? 

18.30 – Gulpenoptocht 

Sta jij al klaar? De Gulpen 

komen je halen! 

19.00 – Professor Bergjes 

Theateravontuur 

Prof. Bergje en de BLA….! 

Kom snel kijken wat dat is.. 

20.30 – Filmavond 

Kom gezellig chillen. 

 

 

 

 

Zondag 

09.45 – Gulpenoptocht 

We komen je halen! 

10.15 – Gulpendans 

We beginnen de ochtend met wat 

vrolijke dansjes 

10.30 – Snuffelclub 

Vandaag maken we een mijnlamp 

13.30 – Donker Parcours 

Vind jij de weg in het donker? 

15.30 – Kwalleballen 

Krijg jij de kwallebal in het doel? 

18.30 – Gulpenoptocht 

Sta jij al klaar? De Gulpen komen 

je halen! 

 

19.00 – Professor Bergjes 

Theateravontuur 

De mysterieuze kaart 

20.30 – 112 alarm 

Een vossenjacht op zoek naar de 7 

patiënten 

 

Maandag 

09.45 – Gulpenoptocht 

We komen je halen! 

10.15 – Gulpendans 

10.30 – Snuffelclub 

Vandaag gaan we een snuffelloep 

maken 

13.30 – De kaart voor speurgulp 

Speurgulp heeft onze hulp nodig. 

Lukt het jou om de kaart te vinden? 

15.30 – Levend labyrinth 

Tikkertje in een doolhof 

18.30 – Gulpenoptocht 

Sta jij al klaar? De Gulpen komen 

je halen! 

 

19.00 – Professor Bergjes 

Theateravontuur 

Een bijzondere helm 

20.30 – Kaarten ren spel 

Wie haalt het snelste de kaarten op? 

 

 

 
Volg mij op 

Facebook 
Dinsdag 

09.45 – Gulpenoptocht 

We komen je halen! 

09.45 – Aquarobics 

Maak je borst maar nat! 

 

10.15 – Gulpendans 

We beginnen de ochtend 

met wat vrolijke dansjes 

10.30 – Snuffelclub 

Vandaag maken we een 

mijnwerkershelm 

13.30 – Mijnenspel 

Wie is de slimste handelaar 

in het mijnengebied. 

15.30 – Buskruit 

Een spannend verstopspel 

 

 

18.30 – Gulpenoptocht 

19.00 – Gulpendisco 

Lekker swingen op de 

leukste liedjes! 

20.30 – Levend kolonisten 

van Catan 

Het populaire handelspel, 

maar dan in het groot…! 

 

 


