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“De winkel van 

Jantje” 

Van maandag t/m vrijdag kunt u 

broodjes bestellen via de 

bestellijst. Deze bestellijst vindt u 

in het restaurant of bij de receptie. 

Af te halen in ‘De Winkel van 

Jantje’ of het restaurant van 

maandag t/m vrijdag tussen 09:00 

en 10:00 uur. Zaterdag en zondag 

is de winkel vanaf 08:00 uur 

geopend en hoeft er niet besteld 

te worden. Uiterlijk één dag van 

te voren bestellen en betalen vóór 

19:00 uur bij het restaurant of de 

winkel. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 

 

 

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 

Restaurant 

Dagelijks van 10.00-20.00 uur 

Winkel 

Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 

10:00 uur 

Zaterdag en zondag vanaf 08:00 uur 
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  PROGRAMMA 
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! 

  Familie lentespeurtocht 

 

 Professor Bergjes Theater 

Avontuur 

 

 Pub Quiz 

 

 Afscheidsspelletjes 

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. 

Donderdag 

09:30 – Ophaalparade 

Hoor je de muziek? We halen je 

op! 

10:00 – Dansfestijn 

Wakker worden met de 

ochtenddans! 

10:15 – Familiewapen 

Wat voor een familiewapen 

maak jij voor jouw familie? 

13:30 – Levend stratego 

15:30 – Water Spons Vuur 

18:30 – Gulpenoptocht 

Lekker gegeten? We halen je op 

voor het Theater Avontuur! 

19:00 – Professor Bergjes 

Theater Avontuur 

Wat gaan Professor Bergje en de 

Gulpen vandaag beleven? 

20:30 - Pictionary 

 

 

 

Vrijdag 

09:30 – Ophaalparade 

Hoor je de muziek? We gaan 

beginnen! We halen je op. 

10:00 – Dansfestijn 

We swingen en draaien op de 

muziek 

10:15 – Familie stamboom 

Je maakt je eigen stamboom! 

13:30 – Familie lentespeurtocht 

15:30 – Flessenvoetbal 

18:30 – Gulpenoptocht 

Lekker gegeten? We halen je op 

voor de Gulpendisco! 

19:00 – Gulpendisco 

Vraag je favoriete liedje aan 

20:30 – Moordmysterie 

We kunnen alle hulp gebruiken! 

Zaterdag 

09:30 – Ophaalparade 

Hoor je de muziek? We halen je op! 

10:00 – Dansfestijn 

Wakker worden met de 

ochtenddans! 

10:15 – Cadeautje voor papa en 

mama 

Wat ga jij knutselen voor papa en 

mama? 

13:30 – Familiebuikglijbaan 

15:30 – Groter en beter 

18:30 – Gulpenoptocht 

Lekker gegeten? We halen je op 

voor Professor Bergjes Theater 

Avontuur! 

19:00 – Professor Bergjes Theater 

Avontuur! 

20:30 – Pub quiz voor het hele 

gezin! 

Volg mij op 

Facebook 
Zondag 

09:30 – Ophaalparade 

Hoor je de muziek? We 

gaan beginnen! 

10:00 – Dansfestijn 

We swingen en draaien op 

de muziek 

 

  

 

10:15 – Heitje voor een 

karweitje 

13:30 – Afscheidsspelletjes 

 

 


