
Donderdag 

09.45 – Gulpenoptocht 

10.30 – Gulpendans 

10.45 – Snuffelclub 

Gangenstelsel 

13.30 – Kwalleballen 

Je wordt vies  

15.30 – Goldmine 

Onder de grond vind je diverse 

schatten 

18.30 – Gulpenoptocht 

19.00 – Professor Bergjes 

Diploma-Uitreiking! 

Kom je diploma halen bij professor 

Bergje 

20.30 Slag om de mijnen 

Wat deden die koempels vroeger? 
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Bistro Joie de Vivre 

U kunt tijdens uw vakantie 

genieten van een lekker hapje en 

drankje in ons restaurant of op het 

terras. Ons familierestaurant is 

sfeervol maar functioneel 

ingericht. Bij het terras aan de 

achterzijde ligt een speeltuin met 

onder andere een glijbaan, 

schommel en klimrekken. 

Daarnaast hebben we ook een 

mooi terras aan de voorzijde van 

de camping, met adembenemend 

uitzicht over Gulpen en 

omstreken. 

Campingwinkel 

Voor uw verse broodjes en 

dagelijkse boodschappen! De 

winkel is dagelijks geopend 

vanaf 8.30 uur. 

Jeugdhonk 

Zin om met leeftijdsgenoten lekker te 

chillen? Bezoek onze gezellige 

chillroom, die geopend is tot 23.00 uur, 

naast de animatieruimte. 

Fietsenverhuur 

Bij de winkel zijn tourfietsen te huur 

vanaf €13,- per dag. Wilt u liever een 

andere fiets huren, dan verwijzen wij u 

graag door naar ROCCA. 

WAU! Minidisco 

Wil je de leukste vakantiehits mee 

naar huis? Vraag bij de receptie naar 

onze WAU! usb stick 2017, 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 gratiz 

zwemmen. 

Bezoektips in de omgeving 

❖ Modernste en grootste drielandenpunt in Vaals 

❖ Weekmarkt Gulpen op donderdag ochtend van 8.30 – 12.30 uur. 

❖ Klimhal ROCCA in Gulpen. 

❖ De historische stad Maastricht is zeker de moeite waard! Het 

gezellige touristenplaatsje Valkenburg is met zijn vele terrassen, 

attracties en bezienswaardigheden een absolute aanrader. Bezoek 

ook de keizerstad Aken en het modern winkelhart van Luik! 

❖ De imposante natuur van de Ardennen en de Eifel liggen eveneens 

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

aanpassen naar omstandigheden. 

Woensdag 

09.45 – Gulpenoptocht 

10.30 – Gulpendans 

10.45 – Snuffelclub 

Mijnwerkerslamp 

13.30 – Kruipen door de 

pijler 

Als echt mijnwerkers!  

15.30 – Mijnenveger 

Levensgroot!  

18.30 – Gulpenoptocht 

19.00 – Professor Bergjes 

Theater Avontuur 

Spannend voor Speurgulp 

 

20.30 – Mijnwerkerstocht 

Neem je zelfgemaakte lampje 

mee.  

Vrijdag 

09.45 – Gulpenoptocht 

10.30 – Gulpendans 

10.45 – Snuffelclub 

Verassing!   

13.30 – Escape room 

inschrijven 

15.30 – Roof van Koempel 

Help je mee?  

18.30 – Gulpenoptocht 

19.00 – Professor Bergjes 

Theater Avontuur 

Professor Bergje en de Gulpen 

halen weer allemaal streken uit 

 

20.30 – Escaperoom 

Alleen op basis van inschrijving!  

Je krijgt van het team een tijdstip 

wanneer je de escaperoom kunt 

doen 
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   Het animatieteam bestaat deze week uit de Uitblinkers:  

   Mirthe, Susan, Marc, Joost en Iza  
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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? 

Openingstijden 

Receptie: Dagelijks van 9.00-17.00 uur 

Winkel: Dagelijks vanaf 8.30 uur 

Restaurant/Keuken: Iedere dag van 

12.00-20.00 uur 

Dit mag je  

niet missen 

deze week! 

Heb je mijn vrienden-

boekje al? 

Tijdens de vakantie ontmoet je veel 

nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Dat 

zal gebeuren tijdens de leuke 

activiteiten die ik samen met mijn 

vrienden heb besnuffeld! Om je nieuwe 

vriendjes en vriendinnetjes niet te 

vergeten, heb ik dit vriendenboekje 

gemaakt. Speciaal voor jullie! Hiermee 

kun je hun namen later altijd weer 

opzoeken. Ook kun je dit boekje 

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 

❖ Dinsdag: Roofvogelshow 

❖ Woensdag: Mijnwerkerstocht  

❖ Vrijdag: Escaperoom 

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 

10.30 – Gulpendans 

10.45 – Snuffelclub 

We gaan mergel carven 

13.30 – Blind voetbal 

Jeetje, je ziet je voeten niet 

eens 

15.30 – Rope Parcours 

Pikkedonker op klaarlichte 

dag 

18.30 – Gulpenoptocht 

19.00 – Professor Bergjes 

Theater Avontuur 

Nog even lachen met de 

Professor! 

 

20.30 – Het vijf mijnen spel 

Handelen maar 

 

Zondag 

09.45 – Gulpenoptocht 

10.30 – Gulpendans 

10.45 – Snuffelclub 

We gaan uilenballen pluizen 

13.30 – Mr X heeft een 

opdracht 

Goed puzzelen 

15.30 – Levend bingo 

Zonder prijzen maar super leuk 

18.30 – Gulpenoptocht 

19.00 – Professor Bergjes 

Theater Avontuur 

Wanneer komt mister X weer? 

20.30 Ondergrondse 

praktijken 

Wat deden die koempels 

vroeger? 

 

Maandag 

09.45 – Gulpenoptocht 

10.30 – Gulpendans 

10.45 – Knuffellogie 

Kom met je knuffel of pop op 

spreekuur bij de dokter  

 

13.30 – Mysterie van het 

geheimschrift 

Dat wordt een lastige  

15.30 – Levend labyrinth 

Een spannend doolhof 

 

18.30 – Gulpenoptocht 

19.00 – Gulpendisco 

Swingen maar 

 

 

20.30 – Mijnwerkersmysterie 

Kun jij het oplossen? 

Dinsdag 

09.45 – Gulpenoptocht 

10.30 – Gulpendans 

10.45 – Snuffelclub 

We maken fossielen 

13.30 – Koempel’s spel 

Een echt mijnwerkersspel  

15.30 – Koempel’s spel 

Een echt mijnwerkersspel 

18.30 – Gulpenoptocht 

19.00 – Professor Bergjes 

Theater Avontuur 

Bijna alle letters van het slot! 

20.30 uur Roofvogelshow 

Ze vliegen om je oren!   

 


