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“De winkel van 

Jantje” 

Verse broodjes kunt u bestellen 

tot uiterlijk één dag van te voren 

vóór 19:00 uur bij het restaurant. 

Voor de broodnodige 

boodschappen kunt u ook bij ons 

terecht! 

 

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. 

Dinsdag 22 oktober 

Dierendag 
 

10.15 Gulpendans 

 

10.30 Knutselclub 

Vis, egel, kip, vogel, kikker, 

paard, pappagaai, schaap, 

schildpad, vlinder… welk dier 

maak jij?! 

 

13.30 Apenkooi 

Zorg dat je niet getikt wordt, 

terwijl je de grond niet mag 

raken! 

 

15.30 Ratten en raven 

Wie wint er bij dit leuke 

verhaal?  

 

18.30 Ophaalparade 

 

19.00 Voorleesavontuur 

Dit is niet zomaar een verhaal, 

we gaan het echt meemaken! 

 

20.30 Kampvuur 

Kom je ook lekker warm bij 

het kampvuur?! 

 

Woensdag 23 oktober 

Halloween 
 

10.15 Gulpendans 

 

10.30 Knutselclub 

Vandaag knutselen we voor het 

spookhuis van vanavond! 

 

13.30 Rôpe parcours 

Een spannend parcours in het 

donker, durf jij hem te 

volbrengen?! 

 

15.30 Voorbereiden spookhuis 

Vanavond is het spookhuis, kom je 

helpen voorbereiden? Weet jij een 

spannend verhaal?! 

 

18.30 Ophaalparade 

 

19.00 Spookhuis 

Komt dat zien, komt dat zien! Een 

heus spookhuis! 

 

20.30 Heksenketel spellen 

Een ketel vol kleine spelletjes! 

 

Donderdag 24 oktober 

Sint-Maarten 
 

10.15 Gulpendans 

 

10.30 Knutselclub 

We maken onze lampion voor 

vanavond! 

 

13.30 Familie Herfsttocht 

Een speurtocht voor het hele 

gezin! 

 

15.30 Smokkelen en smikkelen 

Bij Sint-Maarten hoort natuurlijk 

snoepen! Hoeveel snoepjes 

smokkel jij?! 

 

18.30 Ophaalparade 

 

19.00 Herfstfeest 

We lopen met onze lampionnen 

over de camping en we eindigen 

bij onze mooie 

herfsttentoonstelling! 

 

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 en functioneel ingericht. 

Bij het terras ligt een speeltuin met 

onder andere een glijbaan, 

schommel en klimrekken.  

 

 

Openingstijden 

Receptie 

Dagelijks van 9.00-17.00 

Restaurant 

Dagelijks van 10.00-20.00 uur 

Winkel 

Dagelijks geopend vanaf 09:00 uur 



 

Gulpenkrant 
GEÏLLUSTREERD WEKELIJKS NIEUWSBLAD 

 

Est. 2019                           19 – 25 oktober 

INTRODUCTIE 

 
 

 

 

    

    

 

 

  

 

Gulpenkrant 
      GEÏLLUSTREERD WEKELIJKS NIEUWSBLAD 

 

Est. 2019                             19 – 25 oktober 
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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? 

Dit mag je niet missen deze week: 

- De minidisco op zaterdag 19 

oktober 

- Professor Bergjes Welkom op 

zondag 20 oktober 

- Het Prinsen en Prinsessenbal op 

maandag 21 oktober 

- Het kampvuur op dinsdag 22 

oktober 

- Het spookhuis op woensdag 23 

oktober 

- Het herfstfeest op donderdag 24 

oktober 

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.. 

 

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 19 oktober 
 

10.15 Gulpendans 

 

10.30 Knutselclub 

Vrije knutsel, er ligt van alles op 

tafel, wat kun jij gebruiken om 

je eigen mooie knutsel te 

maken?! 

 

13.30 Welkomspellen 

Wie zijn er allemaal op de 

camping? Leer het animatieteam 

en nieuwe vriendjes kennen! 

 

15.30 30 seconden 

Je hebt 30 seconden. Kun je 

alles op je kaartje omschrijven?! 

 

18.30 Ophaalparade 

 

19.00 Minidisco 

Swing mee op de grootste 

campinghits! 

 

20.30 Weerwolven 

 

Zondag 20 oktober 
 

10.15 Gulpendans 

 

10.30 Knuffellogie 

Is er iets mis met je knuffel of 

pop? Neem hem mee naar de 

poppendokter!  

 

13.30 Volleybaltoernooi 

Geef je op en doe gezellig mee! 

 

15.30 Herfstselfie 

Kun jij met de meeste 

herfstdingen op de foto?! 

 

18.30 Ophaalparade 

 

19.00 Professor Bergjes 

Welkom 

Maak kennis met Professor Bergje 

en de thema’s van deze week! 

 

20.30 Filmavond 

Welke film gaan we kijken? 

 

Maandag 21 oktober 

Prinsjesdag 
 

10.15 Gulpendans 

 

10.30 Knutselclub 

We maken onze eigen Gouden 

koets! Als je klaar bent, kun je je 

outfit voor het bal van vanavond 

knutselen! 

 

13.30 Prinsenmedaille 

Kun jij alles vinden?! 

 

15.30 Prinsentik 

Doe je mee met deze Koninklijke 

tikspellen?! 

 

18.30 Ophaalparade 

 

19.00 Prinsen en prinsessenbal  

Doe je mooiste outfit aan en dans 

en chill lekker mee! 

 

20.30 Wie ben ik? 

Ben ik een prins? 

 

Volg mij op 

Facebook 


