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Plopsa trakteert inwoners Coevorden omwille van vijfde
verjaardag
Komend weekend trakteert Plopsa de inwoners van de gemeente Coevorden op een heel
weekend gratis toegang tot het Plopsa Indoor Coevorden.

Plopsa Indoor Coevorden viert dit jaar haar vijfde verjaardag en dat zullen de inwoners van
Coevorden geweten hebben! Omwille van deze speciale gebeurtenis slaan de gemeente en Plopsa de
handen in elkaar. Op zaterdag 20 juni en zondag 21 juni hebben alle inwoners gratis toegang tot het
overdekte themapark. “Plopsa Indoor Coevorden was destijds het vierde Plopsa-park dat inmiddels
reeds vijf jaar geleden haar deuren opende. Onlangs openden we met Plopsaqua De Panne ons zesde
park.”, zegt Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group. “Met Plopsa Indoor Coevorden
hebben we reeds een mooi parcours afgelegd. Zo werd in 2012 de buitenzone nog fiks uitgebreid

met een aantal nieuwe attracties en vorige maand mochten we vorige maand K3 nog verwelkomen
voor een twee dagen durend feest.”
Ook de gemeente is erg enthousiast over dit initiatief. “De samenwerking met de gemeente verloopt
altijd erg prettig.”, zegt Harold De Vries, parkmanager van Plopsa Indoor Coevorden. “We zijn dan
ook blij dat we dit initiatief met hun hulp kunnen uitrollen!” Alle inwoners van de gemeente
ontvingen een uitnodiging voor dit speciale weekend in de bus. Op vertoon van deze brief krijgt men
gratis entree tot het park. “We hopen op een mooie opkomst!”, aldus De Vries. “Alle inwoners zijn
welkom om de sfeer te komen opsnuiven en te genieten van een gratis bezoekje aan Plopsa Indoor
Coevorden.”

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Beeldmateriaal kunt u downloaden via:
https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/collections/72157643248578925/
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 5 themaparken uit. In België bevinden zich Plopsaland De Panne, het
overdekte Plopsa Indoor Hasselt en de toeristische site Plopsa Coo. In 2010 werd het eerste Nederlandse park, Plopsa
Indoor Coevorden, geopend. Eind 2010 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. Op 22 maart 2015 opende Plopsa haar eerste waterpark, Plopsaqua in De Panne.

