PERSBERICHT
De Panne, 26 november 2015

Spectaculaire Sinterklaas Parade komt naar Plopsaland De Panne!
Op 28 & 29 november heeft Plopsaland De Panne opnieuw een verrassing voor haar bezoekers in
petto. Voor het eerst ontvangt Plopsaland de grootste Sinterklaas Parade van België!

28 & 29 november bereikt de sinterklaassfeer een hoogtepunt in Plopsaland De Panne. Op deze
dagen komt de bekende Sinterklaas Parade, die vorige jaren halt hield in onder andere Roeselare en
Sint-Truiden, voor het eerst naar het Plopsa-park aan de Belgische Kust. “We zijn enorm blij dat we
dit kunnen aanbieden aan onze bezoekers. Het is een leuke extra bovenop alle andere animatie die
voorzien wordt tijdens de Sint Weekends!”, zegt parkmanager Wim Wauters opgetogen.
Net zoals tijdens de andere Sint Weekends heeft Plopsaland De Panne immers een goedgevuld
programma en leuke animatie klaar voor zijn bezoekers. Zo wordt iedereen uitgenodigd om
omstreeks 13u00 Sinterklaas en zijn Pieten feestelijk te begroeten tijdens hun intrede in het park.
Aansluitend vindt om 13u30 en 14u30 een superspannende Grote Zwarte Pieten Show plaats in het
Plopsa Theater. Daarbovenop biedt Plopsaland dit weekend dus ook nog de Sinterklaas Parade aan.
De feeëriek verlichte stoet, die bestaat uit verschillende praalwagens en maar liefst 99 vrolijke
Zwarte Pieten, gaat van start om 16u30 en trekt vervolgens bij valavond doorheen het hele park. “De

parade zal geregeld halt houden om samen met de bezoekers bekende sinterklaasliedjes te zingen.
Uiteraard zijn ook Sinterklaas en zijn paard Slecht-weer-vandaag van de partij!”, aldus Wim Wauters.
Elk kind krijgt bij het verlaten van het park tenslotte nog een zakje met lekkers mee naar huis!
Programma:
13u00 Feestelijke intrede van de Sint
13u30 De Grote Zwarte Pieten Show in het Plopsa Theater
14u30 De Grote zwarte Pieten Show in het Plopsa Theater
16u30 Start van de Sinterklaas Parade
Extra maatregelen
Daarnaast is er nog een belangrijk bericht voor alle bezoekers. “Als gevolg van het verhoogde
dreigingsniveau naar niveau 3, hebben we besloten de waakzaamheid in de Belgische parken te
verhogen.”, zegt CEO Steve Van den Kerkhof. “Hoewel er absoluut geen aanwijzingen zijn voor
terreur in onze parken, is er uit voorzorg beslist dat we bagage, (rug)zakken en grote (hand)tassen
aan een verstrengde toegangscontrole zullen onderwerpen. Aan de bezoekers willen we dan ook
vriendelijk vragen spontaan hun medewerking aan deze controle te verlenen.”
De maatregel geldt zowel voor Plopsaland De Panne en het aangrenzende waterpark Plopsaqua De
Panne als voor Plopsa Indoor Hasselt, en wordt gehandhaafd zolang de dreiging op niveau 3 blijft.
Voor meer informatie, het volledige programma en voordelige tickets, kijk op www.plopsa.be !
OPGELET: Plopsa Indoor Hasselt is uitverkocht op 29/11 en dus niet toegankelijk voor het grote publiek
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Beeldmateriaal kan je downloaden via:
https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/23316896826
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolien De Tender – j.detender@plopsa.be of telefonisch via +32 (0)58/
42.98.95 of +32 (0)490/ 64.64.38
Over Plopsa

Plopsa, de themaparkdivisie binnen Studio 100, baat 6 themaparken uit. In België bevinden zich Plopsaland De Panne, het
overdekte Plopsa Indoor Hasselt en de toeristische site Plopsa Coo. Op 22 maart 2015 opende Plopsa haar eerste
waterpark, Plopsaqua De Panne. In 2010 werd het eerste Nederlandse indoor themapark, Plopsa Indoor Coevorden,
geopend en werd het bestaande Duitse Holiday Park overgenomen. De Plopsa-parken combineren de magie van de
Studio 100-figuren met het plezier van vele topattracties in een unieke omgeving. Ze ontvangen gemiddeld 2,8 miljoen
bezoekers per jaar. Naast de parken beheert Plopsa ook een externe Plopsa Winkel in Wijnegem Shopping Center en het
Plopsa Theater in De Panne.

