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Piet Piraat en Berend Brokkenpap kiezen
de beste pompoensoep
Ook dit jaar ging Plopsa via zijn Facebookpagina op zoek naar de beste pompoensoep.
Vandaag maakten Piet Piraat en Berend Brokkenpap de winnaar bekend.
[Foto]
Plopsa ging, naar aanleiding van Halloween, weer op zoek naar de heerlijkste pompoensoep. Maar
liefst 1.410 recepten werden ingezonden. “De respons op onze oproep op Facebook was
overweldigend.”, vertelt Digital Manager Sebastien Momerency. “Het kiezen van de 4 finalisten was
dan ook geen gemakkelijke opdracht voor onze chefs!”
De gelukkigen waren Peggy De Block uit Nieuwkerke, Heidi Boey uit Oostende, Lynn David uit
Roeselare en Evy D’haeyer uit Balegem. Zij werden vandaag samen met hun familie uitgenodigd in
Plopsaland De Panne. Berend Brokkenpap en Piet Piraat proefden de zelfgemaakte soep van alle
finalisten en verkozen hieruit de winnaar. De pompoensoep van … uit … werd door hen uitgeroepen
tot de allerbeste pompoensoep van de lage landen! Zij wint samen met haar familie een jaar lang
gratis toegang tot alle Plopsa-parken.
“Onze fans zijn een hechte community. Zo worden tijdens de Halloweenperiode erg veel recepten
voor pompoensoep uitgewisseld op onze Plopsa-Facebookpagina.”, legt Digital Manager Sebastien
Momerency uit. “Ook dit jaar beweerden heel wat mama’s en papa’s dat hun pompoensoep de
allerlekkerste is. Daarom besloten we net als vorig jaar een competitie te organiseren waarbij we
officieel een winnaar kunnen bekronen!”
Tijdens de herfstvakantie griezelen bezoekers samen met Piet Piraat en Berend Brokkenpap tijdens een
spannende Halloweenshow. Het ganse pretpark is de hele vakantie doordrongen van een gezellige
Halloweensfeer met extra animatie. Op weekdagen organiseert Plopsaland De Panne ‘Ketnet Halloween
Nocturnes’. Op deze dagen is het park open tot 19 uur. Bezoekers genieten van een optreden van de
KetnetBand en de finalisten van de Juniors 2014? met als afsluiter een spetterend vuurwerk.
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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.

