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Plop trakteert Brouwerijstraat in Bredene
op verrassingsontbijt
De meeste Plopsa-abonnees wonen in de Brouwerijstraat van Bredene. De inwoners
werden vandaag gewekt door Plop, Maya de Bij en een zestigkoppige fanfare. Ze genoten
van een lekker verrassingsontbijt en muziek.
De voorbije week telde Plop via zijn Facebookpagina af naar de straat met het meeste Plopsaabonnees. Vanmorgen werd de winnende straat door Plop en Maya de Bij getrakteerd op een
verrassingsontbijt. In de Brouwerijstraat van Bredene wonen 52 Plopsa-abonnees.
Om 8u30 marcheerden Plop en Maya de Bij samen met Hummer-limousine, zestigkoppige fanfare en
burgemeester Vandenberghe de wijk binnen. Nieuwsgierige kinderen, mama’s en papa’s keken door
de ramen en stonden in pyjama op de stoep. Ze trokken snel hun kleren aan om de stoet te
vervoegen.
Alle bewoners werden getrakteerd op muziek en een heerlijk Panos- en Friesland Campina –ontbijt.
De croissants, chocoladekoeken, muffins, fruitsap en (choco)melk vielen bij jong en oud in de smaak.
“Dat de Brouwerijstraat op nummer 1 staat, is op zich geen verrassing. Het is een wijk met veel jonge
gezinnen”, legt burgemeester Steve Vandenberghe uit, “Ik ben afkomstig van De Panne, wat het voor
mij extra speciaal maakt om Kabouter Plop en Maya te mogen verwelkomen hier in Bredene. Ik vind
het een leuk initiatief”.
Een Plopsa-abonnement is populair door de onbeperkte toegang tot vijf Plopsa-parken en tal van
andere voordelen. “Meer dan 20.000 gezinnen zijn Plopsa-abonnee in België. In sommige straten van
België wonen zelfs meer dan 50 abonnees. Met deze ludieke actie wil Plop trouwe bezoekers de
aandacht geven die ze verdienen.” verduidelijkt Algemeen Directeur Steve Van den Kerkhof.
Plopsaland De Panne opent op zondag 6 april opnieuw haar deuren na een korte winterslaap.
Noot voor de redactie:
In bijlage vindt u een aantal foto’s. Voor meer informatie of beeldmateriaal neemt u contact op met Gwendy
Darras – g.darras@plopsa.be of telefonisch via +32 (0)58/ 42.98.95 of +32 (0)490/ 64.64.38
Facebookpagina: www.facebook.com/Plopsaparken
Over Plopsa
Plopsa, de themaparkdivisie binnen Studio 100, baat 5 parken uit: het themapark Plopsaland De Panne, het overdekte
themapark 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. Naast de parken beheert Plopsa ook 2 externe Plopsa Winkels in Wijnegem Shopping Center en in Hasselt.

