
 

 

ZOMER- & WINTEREDITIE 
L’ÉDITION D’ÉTÉ & D’HIVER 
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Welkom!  

Bienvenue! 



 

Événements Plopsa 

Shows du parc 

Shows du théâtre 

 

 Parkshows      pg 4-19 

Theatershows   pg 20-27 

 Plopsa-events   pg 28-38 

Bekijk onze programmatie online - Découvrez notre programmation en ligne  



 



 

Parkshows 

Shows du parc 
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Een koekoeksklok voor Heidi  
Un horloge à coucou pour Heidi 

Liesl, Maya en Wickie hebben een heel  

bijzondere koekoeksklok geknutseld  

voor Heidi, maar deze blijkt niet te  

werken! Help jij Liesl, Maya & Wickie  

met het vinden van de verloren stukken?  

 

Liesl, Maya et Wickie ont bricolé une horloge à coucou très  

spéciale pour Heidi. Malheureusement l’horloge ne fonctionne 

pas! Aideriez-vous Liesl, Maya et Wickie à retrouver les pièces 

perdues? 

Elke dinsdag en woensdag       Prijs :  gratis*  
Tous les mardis et mercredis        Prix:    gratuit* 

*gratis: op vertoon van toegangsticket Plopsaland De Panne  

*gratuit: sur présentation d'un billet d’entrée de Plopsaland La Panne 



 

HEIDI QUIZ 

Wat is de maximum snelheid dat “Heidi The Ride” kan halen?  
Quelle est la vitesse maximum d’Heidi The Ride? 
a) tot  81 km/u - jusqu'à 81 km/h 

b) tot  71 km/u - jusqu'à 71 km/h 

c) tot  61 km/u - jusqu'à 61 km/h 

 
Hoeveel nagels werden er gebruikt om deze attractie te bouwen?  
Combien de clous ont été utilisés pour construire cette attraction ?  
a) meer dan 200.000 - plus de 200.000 

b) meer dan 150.000 - plus de 150.000  

c) meer dan 100.000 - plus de 100.000 

 
Heidi The Ride bestaat uit : 
Heidi The Ride consiste à : 
a) ijzer en hout - le fer et le bois 

b) staal en hout - l’acier et le bois 

c) hout - le bois 
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Samson & Gert:  zomershow  

Zet een kei kei keileuke zomer in met 

de nieuwe Samson & Gert zomershow in  

Plopsaland De Panne! Zing en dans mee 

samen met Samson, Gert  en de   

burgemeester op talrijke liedjes! Bereid 

jullie voor op een fantastische show met  

een geweldig live orkest en schitterende danseressen! Een niet te 

missen, knotsgek zomeravontuur samen met Samson, Gert en 

hun vrienden! 

        17 juli tot 18 augustus  (uitgezonderd weekends)  Prijs :  gratis*  

  

*gratis:  op vertoon van toegangsticket Plopsaland De Panne  
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WIST JE DAT :  

 De eerste aflevering van Samson & Gert in 1990 werd uitgezonden ?  

 De oudste zone van Plopsaland De Panne het Samson & Gert dorpsplein is ? 

 Het eerste album van Samson & Gert “ Samson” heette ?  

 

SAVIEZ-VOUS QUE : 

 Le premier épisode de Samson & Gert a été diffusé  

en 1990 ?  

 La plus vieille zone de Plopsaland La Panne est la place  

du village de Samson & Gert ?  

 Le nom du premier album était “ Samson” ?  
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K3 weekends 

Marthe, Klaasje en Hanne staan te  

p o p e l e n  o m  d e  h a r t e n  v a n  d e   

Plopsa– bezoekers te veroveren! Zin 

om samen met Marthe, Klaasje en 

Hanne luidkeels mee te zingen op 

hun bekendste liedjes? Ga helemaal uit  

de bol  samen met de meisjes van K3, tijdens de K3 weekends!  

Van 10.000 luchtballonen tot en met Ushuaïa!     
 

*gratis:  op vertoon van toegangsticket Plopsaland De Panne  

Elke zaterdag en zondag   Prijs :  gratis*  



 

WIST JE DAT : 

 Hanne haar geluksgetal “3” is? 

 Klaasje haar lievelingseten “Pannekoeken” zijn? 

 Marthe haar lievelingskleur “Appelblauwzeegroen” is? 

 

 

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE : 

 Le 3 est le chiffre porte-bonheur d’Hanne? 

 Les crêpes sont la nourriture préférée de  

Klaasje? 

 La couleur préférée de Marthe est le turquoise? 
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*gratis:  op vertoon van toegangsticket Plopsaland De Panne  

Mega Mindy Halloween 

Mega Mindy is op haar hoede tijdens  

Mega Mindy Halloween. Tijdens dit  

groot griezelfeest lopen er heel wat 

verklede mensen rond. De boeven  

maken daar handig gebruik van en 

gaan vermomd op stap. Hopelijk kan Mega Mindy ze op tijd 

vangen! 

Zaterdag 14 oktober   Prijs :  gratis*  

Zondag 15 oktober   Prijs :  gratis*  
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MEGAMINDY QUIZ 

Hoe heet de hoofdcommissaris?  
Comment s’appelle le chef de police? 

a) Maurice 

b) Jacques 

c) Migraine 
 

Wat verkoopt de oma van Mieke? 
Que vend la grand-mère de Marie? 

a) brood - le pain 

b) chocolade - la chocolate  

c) snoep - les bonbons 

 

Bezoek zeker eens de Mega Mindy zone! Een zone vol geweldige  

attracties en een punt waar je Mega Mindy & Mega Toby kan ontmoeten!   

 

!  
!  

N’oubliez pas de visiter la zone de Mega Mindy! Une zone pleine d’attractions  

fantastiques et un point de rencontre Mega Mindy & Mega Tommy!  
13 



 

Halloween met Piet Piraat 

Boe! Ben jij klaar voor het grootste  

griezelfeest van de lage landen? Trek  

dan je meest angstaanjagende outfit aan  

en griezel samen met de avontuurlijkste  

Plopsa-piraat in Plopsaland De Panne.  

Bibber en beef tijdens de spannende 

Piet Piraat Halloweenshow (enkel tijdens de  weekends).  

*gratis:  op vertoon van toegangsticket Plopsaland De Panne  

               28 & 29 oktober  Prijs: gratis* 

                         4 & 5  november   Prijs: gratis* 
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!  
!  

WIST JE DAT : 

 Steven Stil dol is op slagroomtaart? 

 De opa van Piet Piraat “Karel Karolus Piraat” heette? 

 Berend en Steven gezien worden als “de dikke en de dunne”? 

 

SAVIEZ-VOUS QUE : 

 Bouche Cousue adore  le gâteau de la crème? 

 Le grand-père de Pat le Pirate s’appelait “ Charles Carolus Pirate”? 

 Bruno et Bouche se rappellent les célèbres “Laurel et Hardy”? 

N’oubliez pas de visiter la zone de Pat Pirate, une zone pleine des  

attractions aventureuses! Oserez-vous défier les sept mers? 

Bezoek zeker eens de Piet Piraat zone, een zone vol avontuurlijke attracties!   

Durf jij de zeven zeeën trotseren?  
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30 oktober tot 3 november  Prijs :  gratis*  

26 tot 30 december    Prijs :  gratis*  

*gratis:  op vertoon van toegangsticket Plopsaland De Panne  

Bumba show 

Het  c ircus  komt eraan!  Bumba &  

Bumbalu hebben hun tent opgesteld in  

het Plopsa Theater. Zet je schrap voor een 

knettergek spektakel met Bumba en zijn 

vriendjes! Geniet van de dolle fratsen en 

leuke kunstjes van de vrolijkste en zotste 

Plopsa-clowns!  



 

 

WIST JE DAT : 

 Bumba en zijn vriendjes ook Spaans spreken?  

 Bumba in 3 verschillende Plopsa-parken een eigen  

show heeft?  

BUMBA QUIZ  

Wie is het nieuwste vriendje van Bumba? 
Qui est le nouveau copain de Bumba? 
a) Suzu de zeeleeuw - Suzu l’otarie  

b) Kiko de kikker - Kiko la grenouille 

c) Barry de circusleeuw - Barry le lion de cirque  

SAVIEZ-VOUS QUE : 

 Bumba et ses amis parlent aussi l’espagnol?  

 Bumba a son propre spectacle aux 3 parcs Plopsa?  
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20 jaar Plop feestweekend 

Plop verscheen 20 jaar geleden voor het  

eerst op tv. Dit historisch moment 

wordt in Plopsaland De Panne gevierd 

met de Plop 20 jaar Feestweekends.  

Geniet van een knotsgekke Plop Show 

in het Plopsa Theater en juich Kabouter Plop en Klus toe tijdens 

de parade! Jij komt toch ook mee feesten? 
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*gratis:  op vertoon van toegangsticket Plopsaland De Panne  

 11 & 12 november    Prijs: gratis*  

 18 & 19 november    Prijs: gratis* 

 25 & 26 november   Prijs: gratis* 



 

 

Speciaal voor Plop zijn 20ste verjaardag hebben wij het Plopdorp gerenoveerd!  

Benieuwd? Het Plopdorp bevindt zich naast de Mega Mindy zone!   !  
!  

Pour le 20ème anniversaire de Plop, nous avons rénové le village de Plop!  

Curieux? Le village de Plop est situé à côté de la zone Mega Mindy! 

PLOP QUIZ 

Welk symbool kan je terugvinden op de muts van Kabouter Kwebbel? 
Quel symbole retrouverez - vous sur le chapeau de Lutin Pipolette? 

a) een hart - un coeur  

b) een ster - une étoile 

c) een bloem - une fleur 

 

Wat bakt Kabouter Plop elke dag?  
Que prépare le Lutin Plop tous les jours? 

a) Ploptaart - le gâteau Plop 

b) Plopkoeken - les biscuits Plop   

c) Plopbrood - le pain Plop 
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Theatershows 

Shows du théâtre 



 

Musical zingt 90’s 

In een naadloze liveshow duiken we in het verleden en nemen we je terug 

mee naar de fantastische jaren 90! De glorietijd van Milk Inc, Faithless,  

Madonna, Clouseau, Spice Girls en zelfs Samson & Gert. 

En ja, er is ook een ereplaats voor de casssetterecorder, de rubik's cube, een  

furby en je verzameling van flippo's. Deze show sleurt je mee in de 90's, met  

geweldige live-acts, muziek en spiegelbollen! 

 

Cast: Ann Van den Broeck, Jan Schepens, Goele De Raedt,  

Laurenz Hoorelbeke, Elke Buyle, Michiel De Meyer 

en Live Band. 

 Vrijdag 30 juni om 20.00 uur 

Prijs       € 22,00* 

Prijs Plopsa-FunCard   € 16,50* 

Prijs inwoners De Panne   € 16,50* 

* tickets en info: www.plopsatheater.be  

Scan en bestel 



 

Kustschlagerfestival  

Ga helemaal los tijdens het Kustschlager festival!   

Ervaar de wonderlijke Vlaamse muziek in het  

magische Plopsa Theater! Ben jij klaar om Paul  

Bruna, de Romeo’s, K3, Willy Sommers en vele  

anderen live aan het werk te zien? Ontdek hieronder 

wanneer je jouw favoriete schlager kan ontmoeten: 

Voorverkoop (online)   € 18,00* 

Plopsa-FunCard    € 18,00* 

Aan de deur     € 25,00* 

WOENSDAG 13 SEPTEMBER  vanaf 14u00 

De Romeo's, Laura Lynn, Paul Bruna & Showballet 

WOENSDAG 20 SEPTEMBER vanaf 14u00 

Willy Sommers, Paul Bruna & Luc Steeno 

WOENSDAG 27 SEPTEMBER vanaf 14u00 

Jo Vally, Steve Tielens, Paul Bruna & Showballet 

WOENSDAG 4 OKTOBER vanaf 14u00 

K3, Herbert, Paul Bruna & Showballet 

Bezoekers van het Kustschlagerfestival kunnen vanaf 10u het park bezoeken. Vanaf 14u vangt het Kustschlagerfestival in het 

Theater aan. Deuren Foyer gaan open vanaf 13u, deuren Theater open vanaf 13u30. Elke editie duurt tot ongeveer 17u à 17u30. 

Gratis parking voor bezoekers van het Kustschlagerfestival.  !  

* prijzen inclusief servicekosten, tickets en  
info: www.plopsatheater.be  
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Clouseau30   

Vandaag, 30 jaar na ‘Brandweer’, blikt de groep  

terug op een ongelooflijk sprookje. Om dat in de verf  

te zetten, plant Clouseau in oktober een intieme,  

verrassende theatertournee die overal in Vlaanderen 

halt houdt. De beste manier om alle fans te bedanken 

én om de aandacht te vestigen op datgene waar het 

al die jaren om draaide, namelijk de songs. Met hun 

vaste band wordt het een unieke tour en zullen Koen 

en Kris elke concertbezoeker van z'n sokken blazen! 

!OPGELET! Deze show is uitverkocht! 

      Zaterdag 7 oktober om 20.30 uur 

Prijs                    * 

Prijs Plopsa-FunCard            * 

* meer info: www.plopsatheater.be 



 

De Vlaamse Top 10 

OPNAME MENT TV - DE VLAAMSE TOP 10 MET MÉÉR DAN 30 TOPARTIESTEN 

Combineer je dagje Plopsaland De Panne met een unieke parade van méér dan 30  

topartiesten tijdens de opnames van De Vlaamse Top 10 voor MENT TV! De presentatie is 

in handen van Lindsay & Herbert Verhaeghe! 

Artiesten: 

De artiesten voor de editie van 2017 worden dit najaar bekendgemaakt. 

 
  
      Woensdag 11 oktober om 20.30 uur 

 Prijs ticket A    € 37,99* 
 (inclusief toegang park) 

 Prijs ticket B    € 11,99* 
 (exclusief toegang park) 

 Prijs Plopsa-FunCard           € 9,50* 

 

* tickets en info: www.plopsatheater.be 
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Sfeervolle show met een indrukwekkend showballet, kinderkoor, 

liveorkest en een prachtig decor! 

Gratis toegang tot Winter Plopsa bij vertoning 
van je Samson & Gert kerstshow ticket! !  



 

23, 24, 26, 29 & 30 december om 10u30, 12u30 & 14u30   

      Prijs     € 35,99 - € 42,99* 

      Prijs Plopsa-FunCard  € 28,50* 

Samson & Gert kerstshow 

Beleef met Samson & Gert een magische kerstvakantie met het hele gezin! 

Ondertussen is het een echte klassieker geworden: tijdens de sfeervolle  

kerstvakantie met het hele gezin genieten van een uitstap naar de Samson & 

Gert Kerstshow in combinatie met Plopsaland De Panne. 

 

Ook dit jaar trekken Samson & Gert naar De Panne met een nieuwe show.  

Natuurlijk zijn de Burgemeester, Alberto en Van Leemhuyzen ook van de  

partij. En ook deze keer kan je met jouw ticket van de Kerstshow gratis  

genieten van de attracties, shows en animaties van Winter Plopsaland.  

indrukwekkend showballet, kinderkoor, 

* tickets en info: www.plopsatheater.be 
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Événements Plopsa 
Plopsa-events 



 

1, 2, 8 & 9 juli  Prijs: gratis* 

Ontmoet tijdens de F.C. De Kampioenen Fandagen 

jouw favoriete acteur of actrice in het échte F.C. De 

Kampioenen café! Verzamel handtekeningen of 

wie weet zit jij straks naast één van hen op een  

adembenemende Plopsa-attractie in Plopsaland! 

F.C. De Kampioenen Fandagen 

Bezoek zeker eens de originele set van de kantine uit F.C. De Kampioenen  in Plopsaland De  

Panne! Neem een kijkje en bestel zelf een warme choco of een dagschotel! Mijn gedacht! !  

Zaterdag   1 juli   :   Ben Rottiers, Loes Van den Heuvel & Herman Verbruggen 

Zondag     2 juli   :   Ben Rottiers, Marijn De Valk & Loes Van den Heuvel 

Zaterdag   8 juli   :   An Swartenbroeckx, Herman Verbruggen & Jacques Vermeire 

Zondag     9 juli   :   Danni Heylen, Ann Tuts & Jacques Vermeire 

*gratis:  op vertoon van toegangsticket Plopsaland De Panne  



 

        15 & 29  juli   Prijs: gratis*   12 & 26 augustus   Prijs: gratis* 

          15 & 29 juillet      Prix: gratuit*   12 & 26 août     Prix: gratuit* 

Sta jij steeds te dansen en luister jij vaak naar de radio?   

Dan zijn de Plopsa Festival Summernights een aanrader!  

Vanaf 19u zetten de leukste hits en coolste beats  

Plopsaland op zijn kop! De avond wordt afgesloten met 

een spetterend feestje van het spectaculaire duo  

2Empress en een knallend vuurwerk!  

Plopsa Festival Summernights 
Plopsa Festival Summernights 

Vous aimez écouter la radio et danser en rythme sur de belles chansons? Le Plopsa  

Festival Summernights sera l’événement à ne pas manquer! A partir de 19h les meilleurs 

tubes vont être diffusés sur la Place du Village! La soirée se terminera par une   

performance musicale d’un DJ et par un feu d’artifice étincelant!   

*gratis:  op vertoon van toegangsticket Plopsaland De Panne 

* gratuit: sur présentation d'un billet d’entrée de Plopsaland La Panne 
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        22  juli         Prijs: gratis*    05 & 19 augustus    Prijs: gratis* 

          22 juillet           Prix: gratuit*    05 & 19 août     Prix: gratuit* 

Dames en heren, appelen en peren, Plopsaland De Panne 

presenteert de Musicalia Nights! Smul van de swingende 

medleys, verbluffende dansacts en ontroerende ballades 

uit fantastische musicals als Mamma Mia, Dirty Dancing, 

Sound of Music en vele andere! Als kers op de taart kan je 

genieten van een muzikaal vuurwerk!  

Musicalia Nights 
Musicalia Nights 

Mesdames et Messieurs, Plopsaland La Panne vous présente Musicalia Nights ! Fête de la 

musique, de la danse et des grandes comédies musicales comme Mamma Mia, Dirty  

Dancing, Sound of Music et beaucoup d'autres! Cerise sur le gâteau, vous pouvez  

profiter d'un feu d'artifice musical qui clôturera votre journée en beauté.  

*gratis:  op vertoon van toegangsticket Plopsaland De Panne 

* gratuit: sur présentation d'un billet d’entrée de Plopsaland La Panne 



 

Beleef de nostalgie met de befaamde filmauto’s uit de  

jaren ‘ 70 -’ 80 - ‘ 90 en begin 2000. 

Bewonder de grootste verzameling Amerikaanse  

filmwagens van dichtbij op verschillende locaties in het 

park.  Daarnaast krijg je de kans om oog in oog te staan 

met beroemde filmhelden! Camera! Licht! Actie!  

Cars & Coasters 
Cars & Coasters 

*gratis:  op vertoon van toegangsticket Plopsaland De Panne 

*gratuit: sur présentation d'un billet d’entrée de Plopsaland La Panne 

    7 & 8 oktober         Prijs: gratis*    
    7 & 8 octobre          Prix: gratuit* 

Vivez la nostalgie avec les célèbres voitures des films des années 70  - années 80 - années 

90 et le début des années 2000.  Admirez les voitures de films populaires et rencontrez 

des personnages célèbres de films! Lumière! Caméra! Action! 
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Halloween 
Halloween 

14, 15, 21, 22, 28 t.e.m.  31  oktober        Prijs: gratis*        1 t.e.m. 5 november        Prijs: gratis* 

14, 15, 21, 22, 28 jusq’au 31  octobre         Prix: gratuit*         1 jusq’au 5 novembre          Prix: gratuit* 

Plus de cinquante attractions , des décors effrayants, une ambiance des plus déjantées: 

Halloween à Plopsaland, c’est GÉANT! Affrontez les mystères d’Halloween aux côtés de 

créatures terrifiantes et laissez-vous emporter par la beauté du parc métamorphosé pour 

l’occasion.   

 

Er heerst een mysterieuze sfeer in Plopsaland De Panne  

tijdens Halloween! Talrijke bangelijke decoraties en  

pompoenen toveren Plopsaland om tot een écht  

halloweenland. Ontmoet angstaanjagende wezens  

en wie  weet zit jij straks naast een griezel op één 

van onze spetterende attracties!   

*gratis:  op vertoon van toegangsticket Plopsaland De Panne 

* gratuit: sur présentation d'un billet d’entrée de Plopsaland La Panne 
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Tijdens de Ketnet Halloween Nocturnes kan je echt  

griezelen in Plopsaland De Panne! Dat betekent dat de  

attracties extra lang open blijven, zodat je ze kan beleven 

in de volle duisternis! Extra spannend! Daarna zorgt De 

KetnetBand voor een spetterend feestje op het Dorpsplein 

met aansluitend een adembenemend  vuurwerk!   

Ketnet Halloween Nocturnes  
Ketnet Halloween Nocturnes 

Tout bon petit monstre que vous êtes, ne ratez surtout pas les 5 nocturnes d’Halloween 

du 30 octobre au 3 novembre inclus. Une ouverture prolongée jusqu’à 19h et plusieurs 

surprises vous y attendent! En apothéose de chaque nocturne: un feu d’artifice 

à réveiller les morts! 

   NOCTURNES 

   30 & 31 oktober        Prijs: gratis*               1, 2 & 3 november           Prijs: gratis* 

    30 & 31 octobre                      Prix: gratuit*               1, 2 & 3 novembre                   Prix: gratuit* 
0 

*gratis:  op vertoon van toegangsticket Plopsaland De Panne 

* gratuit: sur présentation d'un billet d’entrée de Plopsaland La Panne 
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2 & 3 december  Prijs: gratis* 

 Staat je schoentje al klaar? 

 Wees snel want in de verte komt de stoomboot al aan!  

 De pieten staan al op het dek en zwaaien vrolijk heen en 

 weer. Zoals altijd staan ze te popelen om Plopsaland te  

 bezoeken. Wie weet  zit je wel plots naast één van hen op 

 je favoriete attractie! Wil jij dit jaar Sinterklaas en zijn 

 knechten toe wuiven tijdens hun intrede? En heb je een 

 verlanglijstje of tekening die je aan de Sint of zijn pieten 

wil afgeven? Kom dan zeker langs tijdens het Sint weekend in Plopsaland De Panne! 

Sint weekend 

*gratis:  op vertoon van toegangsticket Plopsaland De Panne  



 

Geniet van de honderden kerstbomen, kleurrijke kerstballen 

en duizenden lichtjes tijdens Winter Plopsaland. Droom weg 

bij de bekende melodietjes en bewonder de dansjes van de  

opgewekte kerstelfjes, tinnen soldaatjes en vele andere 

magische kerstfiguurtjes die vrolijk om je heen dartelen. 

Maya de Bij, Wickie de Viking en al hun vriendjes hebben 

een leuke winteroutfit aangetrokken! Het lijkt wel winter  

wonderland!  

Winter Plopsaland 
Plopsaland Hiver 

Bienvenue à la nouvelle saison de Plopsaland Hiver! Admirez des milliers de guirlandes et 

amusez-vous dans la patinoire spécialement installée pour l’événement et d'autres   

attractions amusantes! 
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       23, 24, 26 t.e.m. 31 december      Prijs: gratis*  2 t.e.m. 7 januari  Prijs: gratis* 

         23, 24, 26 jusq’au 31 décembre        Prix: gratuit*   2 jusqu’au 7 janvier Prix: gratuit* 

*gratis:  op vertoon van toegangsticket Plopsaland De Panne 

* gratuit: sur présentation d'un billet d’entrée de Plopsaland La Panne 



 

Winter Plopsaland Nocturnes 
Plopsaland Hiver Nocturnes  

Du 26 au 30 décembre, le parc restera ouvert jusqu’à 19h! Venez rencontrer  

exceptionnellement quelques héros invités comme les Schtroumpfs et Bob le 

Bricoleur! Vous pouvez vous réchauffer sur la Place du Village lors des concerts 

assurés sur le grand podium. Naturellement, la journée se terminera par un       

magnifique feu d’artifice.  

Van 26 tot en met 30 december kan je genieten 

van Ketnet Kerst in Winter Plopsaland met  

gezellige nocturnes tot 19u en een spetterend  

vuurwerk! Dat wil zeggen dat je extra lang  

plezier kan beleven op de talloze attracties en 

op de gratis i jspiste.  Bovendien kan je de  

acteurs  van Ghost Rockers ontmoeten!  

*gratis:  op vertoon van toegangsticket Plopsaland De Panne 

*gratuit: sur présentation d'un billet d’entrée de Plopsaland La Panne 

 26 t.e.m. 30 december  Prijs: gratis*    
 26 jusq’au 30 décembre  Prix: gratuit* 
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ANTWOORDEN QUIZVRAGEN 
RÉPONSES DES QUESTIONS DE QUIZ 
HEIDI QUIZ 

b) tot  71 km/u - jusqu'à 71 km/h 

b) meer dan 150.000 - plus de 150.000  

c) hout - le bois 

BUMBA QUIZ  
c) Barry de circusleeuw - Barry le lion de cirque  

MEGAMINDY QUIZ 
c) Migraine 

c) snoep - les bonbons 

PLOP QUIZ 
c) een bloem - une fleur  

b) Plopkoeken - les biscuits Plop   
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Ontdek het grootste pretpark van België! 
Décrouvez le plus grand parc d’attractions de Belgique! 
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1 jaar lang Plopsa-plezier? 
1 année pleine de plaisir Plopsa? 

Nu slechts €79,99 i.p.v. €84,99 
Maintenant seulement  €79,99 a.l.d. €84,99 



 

 

 

Ontdek het coolste waterpark van België! 
Décrouvez le plus cool parc aquatique de Belgique! 
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Coming soon 



 

De Pannelaan 68 - 8660 De Panne 


