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De Panne, 19 juni 2015

Gestolen beeld uit Meli Park na 44 jaar teruggebracht
Een beeld van een bij dat in 1971 onteigend werd uit het Meli Park, werd vandaag terugbezorgd
aan Plopsaland De Panne. Hiermee werd de laatste wens van de inmiddels overleden ‘eigenaar’
ingewilligd.

Op 9 mei 1971 onteigende een man uit het noorden van Frankrijk een standbeeld van een bij uit
Apirama, de voorloper van de populaire attractie het ‘Bos van Plop’ uit het toenmalige Meli Park. Hij
nam het mee naar huis als aandenken aan de mooie dag die hij er beleefde. Een van de laatste
wensen van de man was dat het beeld terug aan de rechtmatige eigenaar zou worden bezorgd.
In navolging van deze wens vond vandaag een plechtig moment van in ontvangst name plaats. Hierbij
schonk de familie van de inmiddels overleden man het beeld terug aan de familie Florizoone,

eigenaars van het voormalige Meli Park, die het op hun beurt symbolisch overhandigden aan Wim
Wauters, parkmanager van Plopsaland De Panne. Hiermee werd de laatste wens van de man
ingewilligd. ““We waren enorm verbaasd toen we enige tijd geleden bericht van de familie La Wicki
ontvingen. Het is erg bijzonder dat het beeldje na al die jaren teruggebracht wordt. We zijn ontroerd
door dit gebaar en willen de familie dan ook van harte bedanken.”, aldus Wim Wauters,
parkmanager van Plopsaland De Panne.
Aangezien het beeld onoverkomelijk deel uitmaakt van de voorgeschiedenis van Plopsa, kreeg het
een plaats in het Meli Museum in Plopsaland De Panne. Zo heeft het standbeeld na meer dan 44 jaar
opnieuw zijn plaats van herkomst bereikt.

Ter info:
Meli Park was het allereerste pretpark van België dat in 1935 zijn deuren opende. Het themapark
werd opgebouwd rond de wereld van de bijen en werd nadien steeds verder uitgebreid. In 1999 werd
het voormalige Meli Park overgenomen door Studio 100. Na een grondige metamorfose ging het park
opnieuw open onder de naam Plopsaland De Panne.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Foto’s zijn te downloaden via:
https://www.flickr.com/photos/plopsaparks/sets/72157652436355214
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 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 2,7 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 allereerste waterpark, Plopsaqua in De Panne.

