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Inwoners Coevorden genieten van gratis bezoek aan Plopsa
Indoor Coevorden
Dit weekend trakteerde Plopsa de inwoners van de gemeente Coevorden op een heel
weekend gratis toegang tot Plopsa Indoor Coevorden.
[FOTO]
Plopsa Indoor Coevorden viert dit jaar haar vijfde verjaardag en dat zullen de inwoners van
Coevorden geweten hebben! Omwille van deze speciale gebeurtenis sloegen de gemeente en Plopsa
de handen in elkaar. Dit weekend kregen alle inwoners gratis toegang tot het overdekte themapark.
Ook burgemeester Bert Bouwmeester en wethouder Jan Zwiers brachten een bezoekje aan Plopsa
Indoor Coevorden. “We zijn erg enthousiast over deze actie van Plopsa.”, aldus de burgemeester.
“Het is fijn dat alle mensen woonachtig te Coevorden, op deze manier kunnen meegenieten van de
goede samenwerking tussen de gemeente en Plopsa.”
“Plopsa Indoor Coevorden is na vijf jaar natuurlijk niet meer weg te denken uit de gemeente.”, zegt
ook Jan Zwiers. “Zo’n verjaardagweekend is dan ook de ideale gelegenheid om de inwoners van de
gemeente op een speciale manier te verrassen. ”
“Leuk om al die lachende gezichten te zien!”, zegt Harold De Vries, parkmanager van Plopsa Indoor
Coevorden, opgetogen. “We hebben enorm veel positieve reacties gekregen. Het belangrijkste voor
ons was om de inwoners van Coevorden een leuk weekend te bezorgen. Daar zijn we zeker en vast in
geslaagd!”
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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.

