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De Panne, 22 juni 2015

Plopsaqua en Joepie organiseren allereerste Pool Party
Op woensdag 24 juni wordt in Plopsaqua De Panne voor de allereerste keer een Pool Party
georganiseerd. Onder meer Ian Thomas en de Ierse boyband Taken geven die dag het beste van
zichzelf met een daverend liveoptreden in het waterpark.

Woensdag 24 juni wordt Plopsaqua De Panne ondergedompeld in ware festivalsfeer. Het
gloednieuwe waterpark en Joepie slaan de handen in elkaar voor de allereerste Pool Party. Bezoekers
kunnen de hele middag en avond genieten van optredens van diverse artiesten. Enkele klinkende
namen, zoals de populaire jongens van Boycode en publiekslieveling Dean, sieren de affiche. Ook
Fabian, bekend van zijn deelname aan Junior Eurosong, is van de partij. Internationale artiesten Ian
Thomas en Taken maken de affiche compleet. Ian Thomas komt speciaal uit Los Angeles naar België
voor de Pool Party. “Het is altijd leuk om terug in België te zijn.”, zegt Ian Thomas opgetogen. “Ik kijk
alvast erg uit naar het optreden van aanstaande woensdag, gezien de uitzonderlijke setting waar dit
plaatsvindt. Ik treed immers niet alle dagen op in een waterpark!”, lacht hij. Daarnaast nemen Silke
Mastbooms en Laura Tesoro, beide bekend van talentenjacht The Voice van Vlaanderen, samen met
de bezoekers een duik in één van de 4 zwembaden.
Het podium krijgt een plaatsje aan het golfslagbad, zodat bezoekers vanuit alle hoeken van het
zwemparadijs kunnen meegenieten van het muzikaal spektakel. Alle attracties, waaronder de 6
spectaculaire glijbanen, wildwaterbaan en sauna, zijn de hele middag en avond geopend.

Programma
12u00 Deuren open
15u00 Start set DJ Lester
17u00 Optreden Fabian
17u20 Optreden Dean
17u45 Taken
18u30 Boycode
19u30 Ian Thomas
20u00 DJ Lester
21u00 Einde
Het is aangewezen om op voorhand tickets te kopen via www.plopsaqua.be.
Iedereen is welkom op de Joepie Pool Party. Een kaartje voor kinderen en volwassenen ≥1 meter kost €18,50.
Personen kleiner dan 1 meter betalen €9,99 en kinderen kleiner dan 85 cm hebben gratis toegang. Abonnees
verkrijgen toegang voor €11,10.
Op vertoon van je ticket voor de Joepie Pool Party aan de kassa van Plopsaqua, krijgen vergezellende personen
bovendien 50% toegangskorting op Plopsaland De Panne! Dit entreeticket is enkel geldig op 24 juni 2015.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Beeldmateriaal is te downloaden via:
https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/18434558713
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u steeds contact opnemen met:
Jolien De Tender – j.detender@plopsa.be of telefonisch via +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. 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 2,7 miljoen bezoekers per jaar. Naast de parken beheert Plopsa ook een externe Plopsa Winkel in
Wijnegem Shopping Center. Op 22 maart 2015 opende Plopsa een waterpark, Plopsaqua De Panne.

VLAANDEREN:

PERSBERICHT
De Panne, 21 maart 2015

Waterpark Plopsaqua De Panne spectaculair geopend
Vanavond onthulden CEO van de Plopsa Group Steve Van den Kerkhof en tevreden
aandeelhouders Gert Verhulst en Hans Bourlon op feestelijke wijze het gloednieuwe waterpark
Plopsaqua De Panne.
[FOTO: Druk op de knop-moment]
Plopsa heeft er sinds vandaag een gloednieuw park bij! Plopsaqua De Panne, het allereerste
waterpark binnen de internationale pretparkengroep, werd vandaag door middel van een
geanimeerde openingsshow voorgesteld aan het grote publiek. Tal van genodigden woonden de
officiële opening bij. Onder hen waren tal van prominente bekende Vlamingen, waaronder Vlaams
minister van Toerisme Ben Weyts. “Plopsaqua versterkt de Kust als topbestemming waar je met het
hele gezin het hele jaar door terecht kan”, aldus de heer Weyts.
Ook burgemeester van de Panne, Ann Vanheste, was van de partij om het prachtige resultaat van de
samenwerking tussen de gemeente en Plopsa te vieren. Vanaf heden kunnen alle inwoners van De
Panne tegen een voordelig tarief terecht voor een duik in het splinternieuwe waterpark.
De show werd opgeluisterd door een spetterend liveoptreden van Wickie de Viking en Prinsessia.
Tijdens de openingsceremonie werd eveneens teruggeblikt naar hoe het allemaal begon. Plopsaland
De Panne vindt zijn oorsprong in Meli park, dat werd overgenomen door Studio 100 in 1999. Nu,
meer dan 15 jaar later, heeft Plopsa met de komst van Plopsaqua 6 parken op haar teller staan. “We
hebben lang uitgekeken naar dit moment”, glundert CEO Steve Van den Kerkhof. “Het resultaat
overtreft mijn grootste verwachtingen en we zijn dan ook ontzettend trots op wat ons investeringsen bouwteam verwezenlijkt hebben.” Het openingsfeest werd afgesloten met een adembenemend
vuurwerkspektakel.
Naast tal van spectaculaire glijbanen waaronder Sky Drop, de hoogste glijbaan van België, is
Plopsaqua uniek omwille van de ver doorgedreven thematisering. Centraal staat het populaire

televisiefiguurtje Wickie de Viking. ”De Plopsa-parken worden traditioneel gekenmerkt door hun
originele setting en dat is bij Plopsaqua niet anders.”, zegt Gert Verhulst. “We kijken met trots terug
op het succesvolle parcours dat we afgelegd hebben. Plopsaqua is een mooie bekroning van het
harde werk.”

Vanaf morgen, zondag 22 maart, kan het grote publiek terecht voor een duik in Plopsaqua De Panne. Het is
aangewezen tickets op voorhand te reserveren via www.plopsaqua.be .
Een kaartje voor kinderen en volwassenen ≥1 meter kost €18,50. Personen kleiner dan 1 meter betalen €9,99
en kinderen kleiner dan 85 cm hebben gratis toegang.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Beeldmateriaal en foto’s zijn downloadbaar via: …
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u steeds contact opnemen met:
Liesbeth Van Wachbeke – l.vanwachbeke@plopsa.be of telefonisch via +32 (0)473/ 93.64.28.
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. 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 2,7 miljoen bezoekers per jaar. Naast de parken beheert Plopsa ook een externe Plopsa Winkel in
Wijnegem Shopping Center. Op 22 maart 2015 opende Plopsa een waterpark, Plopsaqua De Panne.

