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Plopsaland De Panne ontving grootste Belgische
privécollectie filmwagens
Vandaag genoten bezoekers van Amerikaanse nostalgie in Plopsaland De Panne. In
samenwerking met Belgian Movie Cars werden meer dan 40 bekende film- en
andere exclusieve Amerikaanse wagens tentoongesteld.
Plopsa-fans, auto- en filmliefhebbers bewonderden vandaag replica’s van populaire filmwagens uit
onder andere ‘The A-Team’, ‘Knight Rider’, ‘Cars’ en ‘Back to the Future’. Bovendien waren er méér
dan 40 authentieke Amerikaanse auto’s, waaronder de Mustang- en Cadillacreeks te bezichtigen.
Bezoekers werden ook getrakteerd op ontmoetingen met verschillende filmfiguren, een
wagenparade en livemuziek van de country band ‘U-Turns’.
Chris Charlier van Belgian Movie Cars zegt trots: “Het is de eerste keer dat we er in slagen om zoveel
film- en andere exclusieve wagens op één plek in België tentoon te stellen. Het was heel fijn om zelfs
de allerkleinsten te kunnen boeien met onze schitterende wagens.”
“Cars & Coasters was een succes. We zijn tevreden met de mooie opkomst en met de invulling van
het event. We hoorden enthousiaste reacties van verschillende bezoekers”, zegt Parkmanager Wim
Wauters.
Ook voor de vijfjarige Seppe Swyssen uit Sint-Truiden was het vandaag een bijzondere dag. De kleine
jongen werd onlangs verkozen tot de premier van Plopsaland De Panne. Hij legde vandaag de eed af
onder het goedkeurend oog van Kabouter Smal. Daarna was het de beurt aan de vijf ministers. De
voltallige ministerraad zette de regeerperiode in met een zakenlunch en een rondleiding achter de
schermen. Daarna testten ze de attracties uit en reden ze mee in de filmwagenparade door
Plopsaland De Panne.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Sfeerbeelden van Cars & Coasters zijn downloadbaar via
https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/sets/72157644695276739/
Beelden van de verwelkoming en eedaflegging van premier Seppe zijn downloadbaar via:
https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/sets/72157644773115537/
Voor meer informatie neemt u contact op met Gwendy Darras – telefonisch via +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.

