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K3 onthult sterren in Plopsaland De Panne
Vandaag onthulden Karen, Kristel & Josje hun sterren op de ‘Story Walk of Fame’ in Plopsaland De
Panne.
[FOTO]
Vandaag was het laatste weekend in een reeks van vier dat K3 het beste van zichzelf gaf in
Plopsaland De Panne. Plopsa maakte van deze gelegenheid graag gebruik om Karen, Kristel & Josje
extra in de bloemetjes te zetten door middel van een eigen ster op de ‘Story Walk of Fame’, vlakbij
het Plopsa Theater.
Sinds het ontstaan van de Walk of Fame, werden er reeds sterren reeds uitgereikt aan Will Tura,
Samson & Gert en Niels Destadsbader. Deze middag viel deze eer dus te beurt aan de meiden van K3.
“Karen, Kristel en Josje mogen absoluut niet ontbreken op onze Walk of Fame.”, aldus Wim Wauters,
Parkmanager van Plopsaland De Panne. “Dit is onze manier om hen te bedanken voor de voorbije
jaren en de vele spetterende liveshows die ze hier in De Panne en in de andere Plopsa-parken
gegeven hebben.”
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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 2,7 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 eerste waterpark, Plopsaqua De Panne.

