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De Panne, 25 oktober 2017 
 

Plopsa-parken ondergedompeld in gezellige halloweensfeer 
 

De Belgische Plopsa-parken hebben deze herfstvakantie een uitgebreid 
halloweenprogramma in petto vol spetterende liveshows en verrassende animatie. 

 

 
 
 

Plopsaland De Panne 
 

Plopsaland De Panne pakt dit jaar opnieuw uit met een ontzettend gevarieerd en uitgebreid 
halloweenprogramma. In het Plopsa Theater vindt elke zaterdag en zondag, tot en met 5 november, 
de knettergekke Piet Piraat Halloweenshow plaats waarbij Piet Piraat en Berend Brokkenpap oog in 

oog met een mummie komen te staan. 
 

Naast de uiterst populaire Pompoenkoning, die ook dit jaar van de partij is, introduceert Plopsaland 
De Panne drie nieuwe personages. Urzula de heks, Larz de vampier en Gummie de mummie strijden 

tijdens het Bal van de Pompoenkoning voor de Magische Amulet. 
 

Op de weekdagen, van 30 oktober tot en met 3 november, zijn er de succesvolle Ketnet Halloween 
Nocturnes. Tijdens deze dagen blijft het park extra lang open waardoor de attracties in de duisternis 
beleefd kunnen worden. Daarnaast komen verschillende Ketnet-figuren, waaronder Nachtwacht en 
Helden, langs voor een unieke Meet & Greet. De dag wordt afgesloten met een swingend optreden 

van de KetnetBand op het Dorpsplein en een betoverend vuurwerk. 
 

Plopsa Indoor Hasselt 



 
In Plopsa Indoor Hasselt kunnen bezoekers van 30 oktober tot en met 3 november terecht voor een 

spannend halloweenavontuur met Piet Piraat, die de leukste piratenliedjes zal zingen om de vele 
spoken te verjagen. Daarnaast worden de 25 binnen- en buitenattracties in een angstaanjagend 

kleedje gestoken zodat bezoekers volledig in de halloweensfeer worden ondergedompeld. 
 

Plopsa Coo 
 

Plopsa Coo, gelegen in de Belgische Ardennen aan de voet van de watervallen, verwelkomt van 30 
oktober tot en met 5 november Dinoween. Het park staat tijdens de herfstvakantie volledig in het 

teken van dinosaurussen met onder andere de Dino Magic Show en de mysterieuze Heksendans. Ook 
de Pompoenkoning staat tijdens Halloween klaar om de bezoekers te ontmoeten. Op 31 oktober is er 

een Nocturne, waarbij de dag wordt afgesloten met een spetterend vuurwerk. Het ideale scenario 
voor een spannende halloweendag in Plopsa Coo! 

 
Plopsaqua De Panne 

 
Ook Plopsaqua De Panne maakt zich klaar voor een schitterende periode. In de Disco Slide worden 

aangepaste halloweenliedjes gespeeld terwijl de bezoekers naar beneden glijden, waaronder Thriller 
van Michael Jackson. Daarnaast zorgen de adembenemende attracties zoals de wildwaterrivier, het 
Stormbad en de zes indrukwekkende glijbanen voor een magische beleving voor alle bezoekers, de 

hele vakantie lang. 
 
 
 
 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

Beeldmateriaal kan gedownload worden via: 
http://www.plopsanews.com/nl/studio-plopsa/plopsa-parken 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolien De Tender – pers@plopsa.be of 
telefonisch via +32 (0)58/ 42.98.95 of +32 (0)490/ 64.64.38  
 
Over Plopsa 
Plopsa, de themaparkdivisie binnen Studio 100, baat 6 themaparken uit. In België bevinden zich 
Plopsaland De Panne, het overdekte Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Coo. Op 22 maart 2015 opende 
Plopsa haar eerste waterpark, Plopsaqua De Panne. In 2010 werd het eerste Nederlandse indoor 
themapark, Plopsa Indoor Coevorden, geopend en 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 3 miljoen bezoekers per jaar. 
Naast de parken beheert Plopsa ook een externe Plopsa Winkel in Wijnegem Shopping Center en het 
Plopsa Theater in De Panne. 
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