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De Panne, 31 augustus 2014

Eerste wereldkampioene ‘Omadansen’ bekend
Op zondag 31 augustus vond in Plopsaland De Panne voor het eerst het Wereldkampioenschap
‘Omadansen’ plaats. Tijdens een spetterend liveoptreden van K3 gaven de kandidaten het beste
van zichzelf op de dansvloer.

Een mooi aantal dappere oma’s gooide hun dansbenen los in Plopsaland De Panne. Dit deden ze op
muziek van K3, die er tijdens het tweede K3 Weekend samen met alle bezoekers live hun bekendste
hits zongen. Anouchka Balsing, bekend van ‘Sterren op de Dansvloer’, koos in samenspraak met 2
andere professionele juryleden een top 3 uit de dansende oma’s. De verkozen oma’s werden bij K3
op het podium geroepen en kregen hun prijs overhandigd door Karen, Kristel en Josje.
Marleen Vancoillie, de winnende oma, won dankzij haar enthousiaste dance moves een heus Plopsajaarabonnement voor al haar kinderen en kleinkinderen! Daarnaast werd ook nog een
originaliteitsprijs uitgereikt. Deze werd toegewezen aan Corry Verriest omwille van haar gekke
dansoutfit. Zij mag samen met haar kinderen en kleinkinderen genieten van een dagje plezier in een
Plopsa-park naar keuze.
De meiden van K3 zingen ook nog op 6, 7 & 13 september de pannen van het dak tijdens de
exclusieve K3 Weekends. De liveshow is inbegrepen in de toegangsprijs van een dagje plezier in
Plopsaland De Panne. Een reden te meer dus om erbij te zijn!

Opgelet: op 14 september is het park reeds uitverkocht. Plopsaland De Panne is dan afgehuurd.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Foto’s zijn downloadbaar via https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/sets/72157647017256436/
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u steeds contact opnemen met:
Jolien De Tender – j.detender@plopsa.be of telefonisch via +32 (0)58 429 895
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.
Ze ontvangen gemiddeld 2,6 miljoen bezoekers per jaar.
Naast de parken beheert Plopsa ook 2 externe Plopsa Winkels in Wijnegem Shopping Center en in Hasselt.

