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Jan Smit onthult ster op Story Walk of Fame
Vandaag werd opnieuw een ster onthuld op de Story Walk of Fame vlak bij het Plopsa Theater.
Deze keer viel de eer te beurt aan niemand minder dan de populaire Jan Smit.

De zanger verwierf niet alleen naam en faam in zijn thuisland Nederland, maar ook in België,
Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk met hits als ‘Ik zing dit lied alleen voor jou’, ‘Als je lacht’ en
‘Jij & ik’. Daarnaast is Jan Smit bekend als televisiepresentator en acteur. Net omwille van zijn
veelzijdige en langdurige carrière in binnen- en buitenland, wordt een eervolle vermelding aan hem
opgedragen in de vorm van een sterlegging. “Ik kom vaak in Plopsaland en ik kan straks aan mijn
eigen kroost laten zien dat papa er een eigen ster heeft.”, verkondigt Jan Smit enthousiast. “Dit zijn
de mooie dingen die je als artiest, mens en kindervriend enorm veel vreugde schenken”.
Jan Smit is de eerste mannelijke Nederlander die een ster krijgt op de boulevard nabij het Plopsa
Theater. Josje Huisman van de meidengroep K3 ging hem voor als eerste artiest met een
Nederlandse nationaliteit. “We hebben de eer gehad reeds tal van klinkende namen te mogen
ontvangen in onze theaterzaal.”, zegt Wim Wauters, Parkmanager van Plopsaland De Panne, trots.
“Zo ontvingen we in het verleden reeds Clouseau, Will Tura en Rob de Nijs. Deze zomervakantie staat
de Samson & Gert Zomershow op het programma als extraatje voor de bezoekers van Plopsaland De
Panne. Daarnaast hebben we een mooi najaar in het vooruitzicht met concerten van De Romeo’s en
Arno en een voorstelling van de hitkomedie ‘Een perfect huwelijk’.”

Aansluitend trad Jan Smit op in het Plopsa Theater tijdens de sterrenparade van de Ment TV Vlaamse
Top 10. De hele avond entertainden meer dan 30 artiesten uit binnen- en buitenland het
enthousiaste publiek. Onder andere Nicole & Hugo, Dennie Christian, Sasha & Davy, Paul Severs en
Lisa del Bo waren van de partij.

Bekijk alle evenementen en het volledige programma van Plopsaland De Panne en het Plopsa Theater
op www.plopsa.be .

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Beeldmateriaal kunt u downloaden via:
https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/17802061754/

Indien u videomateriaal wenst te ontvangen, gelieve een seintje te geven via
onderstaande contactgegevens.
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.

