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De Panne, 27 mei 2014

Seppe Swysen is de premier van Plopsaland
Seppe Swysen uit Sint-Truiden is verkozen tot de premier van Plopsaland De Panne.
Seppe Swysen (5 jaar) uit Sint-Truiden is de premier van Plopsaland De Panne. Met de slogan
“Plopsaland altijd uniek, zeer speciaal en soms mysterieus, helemaal Seppe” haalde de kleine jongen
verkleed als Mega Toby het hoogste aantal voorkeurstemmen op de Facebookpagina van Plopsa. Hij
is nu aan zet om zijn eigen regering te vormen.
Voor de eedaflegging in Plopsaland De Panne worden de premier en zijn ministers thuis opgehaald in
een Beast-limousine inclusief bodyguards. De regeerperiode wordt ingezet met een zakenlunch, een
rondleiding achter de schermen en een ministerraad in de kantoorruimte van de Algemeen Directeur
van Plopsa. Daarna test de nieuwe regering de attracties in het themapark uit.
“Seppe is ontzettend blij dat hij verkozen is tot de eerste minister van Plopsaland. Hij is een Plopsafan in hart en nieren. Seppe zou iedere dag een Plopsa-park willen bezoeken. We gaan dan ook
dikwijls naar Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Coo en Plopsaland De Panne. Hij is een grote fan van ROX
en Mega Toby. De foto voor verkiezingsaffiche was dus snel gemaakt.”, lacht mama Jamie Vandeneijt
trots.
De zoektocht naar een premier voor Plopsaland De Panne ging van start op 15 mei. Iedereen kon zich
kandidaat stellen door een verkiezingsaffiche met slogan te plaatsen op de Facebookpagina van
Plopsa. Het was een spannende verkiezingscampagne met 91 kandidaat-premiers.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie 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
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 België, Plopsa Indoor Coevorden in Nederland en Holiday Park in
Duitsland. In 2013 opende Plopsaland De Panne het Plopsa Theater met 1.400 stoelen.
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 2 externe Plopsa Winkels in Wijnegem Shopping Center en in Hasselt.

