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Kleur deze mooie Bumba-schoenen en breng deze pagina vóór 30/09/2022
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Welkom in Studio 100 land!
De nieuwste editie van het Studio 100 Magazine ligt voor je neus.
Tijd om weer te genieten van een heleboel spelletjes en weetjes van
jouw favoriete figuren. Veel plezier!
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Shows
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WIN WIN WIN
Tip!

Zien deze prijzen er ook zo onweerstaanbaar uit voor jou? Ga
dan op zoek naar de ijsjes verstopt doorheen dit magazine.
Surf naar studio100.com en laat weten hoeveel ijsjes je telt.
Wie weet win jij dan één van deze geweldige cadeaus!
		

Tickets

Speelgoed

Cd & dvd’s

Wil je op de hoogte gehouden worden van meer WINACTIES?
Schrijf je dan in op de Studio 100 nieuwsbrief!
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De zomer in met K3
De nieuwe clip van K3 is er: Mango Mango! Neem een kijkje achter
de schermen bij de opnames, en ontdek enkele zomerse spelletjes.

Kijk mee achter

!

ngo Mango clip

mes van de Ma
rmen bij de opna

de sche

Ontdek hier de nieuwe single en
zing mee met “Het beste van K3”.

Zet het fruit in de volgorde zoals K3 het zingt in Mango Mango.
Let op: er hoort eentje niet thuis in de rij!
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kokosnoot

papaya

sinaasappel

mango

Ben jij de ultieme K3-fan?
Verbind de weetjes met het juiste K ’tje.
Ik hoor het liefst het geluid van de
1
microgolfoven, dan weet ik dat het eten klaar is.

Het beste K3-liedje ooit vind ik Superhero. 2

Onder mijn bed ligt een doos met
tekeningen en cadeautjes van fans. 3

Mijn lievelingskleur is appelblauwzeegroen. 4

Ik eet het liefst tonijnspaghetti. 5
Ik eet geen salami. 6

Oplossing: Mango, kokosnoot, papaya. Sinaasappel hoort niet in het rijtje •
Hanne (3 en 6), Julia (2 en 5), Marthe (1 en 4)

Een nieuwe show
voor K3!
Na Julia’s welkomstfeest staat
K3 alweer te popelen om te
toeren met een nieuw spektakel
vol zang, dans en plezier!

Nieuw!
Wat een zomer, jij en ik op het
strand. Zonnen is zoveel leuker
met het K3 strandlaken.

Nieuw!
Ook zo genoten van de Kom erbij!
tour? Of heb je hem gemist? Geen
getreur, het live-album is nu
verkrijgbaar, inclusief DVD!

Ontdek nog meer
K3 hier:
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+ Studio 100 Kids Cover
+ Studio 100 movie, series and game
+ Samsung Kids apps

Zolang de voorraad strekt. / Jusqu’à l’épuisement du stock.
Mobiele applicatie bevat geïntegreerde aankopen en advertentieboodschappen, inclusief de mogelijkheid om beloond te worden
voor het bekijken van advertenties. Geïntegreerde aankopen kosten geld en worden aangerekend op je account. Om geïntegreerde
aankopen onder controle te houden, pas je instellingen van je apparaat aan.
Om toegang te krijgen tot de apps, dient de gebruiker zich te registreren via een “Google Play” account. Als de gebruiker reeds een
Google account heeft, kan hij/zij deze bestaande account naam en paswoord gebruiken om toegang te verkrijgen tot de apps.
L’application mobile contient des achats intégrés et des messages publicitaires incluant la possibilité d’être récompensé pour les
visions des publicités. Les achats intégrés coûtent de l’argent et seront déduits sur votre compte. Pour contrôler les achats intégrés,
ajustez les paramètres de votre appareil.
Afin d’accéder à l’application, l’utilisateur doit s’enregistrer/créer un compte “Google Play”. Si l’utilisateur a déjà un compte, il peut
utiliser l’identifiant et le mot de passe du compte existant pour accéder à l’application.

Inclusief 2 gratis films /
Accès gratuit à 2 films:

‘Dans van de Farao’ (NL)

+

‘100% Loup’ (FR)

Maya zoemt de zomer in
Na een spannend avontuur in de film ‘Maya en Het Gouden Ei’,
geniet Maya van een leuke zomer. Speel je met haar mee?

Vind jij de
3 verschillen?

Versier je eigen gouden ei!

Oplossing: Linker voelspriet, linkeroog, rechterhand

Nieuw!
Het derde filmavontuur
van Maya en haar
vriendjes is nu
verkrijgbaar op DVD.

Ontdek nog meer
Maya hier:
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Zalig zonnen met Samson & Marie
Samson & Marie houden van de zomer. Jij toch ook? Ontdek hun
nieuwe zomersingle of speel samen een ijsjesspel. Veel zomerpret!

Samson & Marie hebben een nieuw zomerliedje!
Vul de woordzoeker aan en ontdek de titel.

1. ‘Het ... van de opera. Een groot wit vliegend doek.’
2. ‘Met de jeep door het oerwoud, met een stoet ... om ons heen.’
3. ‘Wat eten we vandaag?...!’
4. ‘Als jullie meedoen allemaal. Dan geven wij jou het signaal. Om te ...’
5. ‘Wie o wie, wie wil er een…’
6. ‘Ik word zeker de held van het voetbalveld. Wij willen ...!’

Heb jij de
woordzoeker kunnen
invullen? Dan ken jij
het nieuwste liedje van
Samson & Marie. Vul
in en zing mee!

We gaan naar
......

h=e,m=t

M A Y A

E N

W I L L Y

M A Y A

E N

W I L L Y

= 10 mm doorsnede, evenveel ruimte houden voor een spatie

De eerste Kerstshow van
Samson & Marie
Samson & Marie zetten de traditie
verder en komen met hun Kerstshow
naar De Panne, Antwerpen en Hasselt.
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Oplossing: Spanje

Ontdek hier
de nieuwe
zomerclip!
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Wie wil er een ijsje? Breng jouw favoriete bolletje ijs door het doolhof
naar Samson en kleur verder in. Haast je voordat het ijs gesmolten is!

NIEUW
PROGRAMMA
‘IJSJESTIJD’
VANAF SEPTEMBER

Nieuw!
Ontdek de Samson & Marie
strandbal, luchtmatras,
badlaken en nog zoveel meer!

Ontdek nog meer
Samson & Marie hier:
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Bumba heeft een nieuw vriendinnetje
Het circus komt eraan, met een nieuw vriendinnetje in de tent:
Bumbina! Leer haar en de vriendjes beter kennen.

Geef jij Bumbalu, Bumbina en Bumba wat kleur?

Bumba’s vriendjes zijn hun favoriete spulletjes kwijt.
Verbind de voorwerpen met het juiste vriendje.
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Oplossing: Bumbina + strik, Bumbalu + hoed, Tumbi + kleedje, Nanadu + rok • Carla de kip ontbreekt • weg B

Dans mee met
de Knuffeldans!

Welk diertje zie je
niet op de tekening?

Bumba en Bumbalu willen naar Bumbina. Kan jij de weg vinden?

A
B
C

Nieuw!
Ook fan van Bumbina?
Haar pluche is nu
beschikbaar!

Nieuwe show!
Ga kijken naar de Bumba-show:
‘Bumbina komt spelen’. Is Bumbina
een even groot circustalent als
Bumba’s andere vriendjes?

Ontdek nog meer
Bumba hier:
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Kleur Meneer Papier in

Zoek en omcirkel deze dingen
in de afbeelding van Vos & Haas

Er is één Bumba die de
verkeerde kant op wandelt.
Vind jij welke?
Omcirkel de juiste sokpop

Download nu de gratis Ketnet Junior-app

Piratenschat gevonden
Piet Piraat heeft al vele schatten gevonden in de Grote Oceaan.
Maar kan jij ook zo’n schatkist maken en verstoppen?

Dit heb je nodig:

1 eierdoos, penselen, gele, rode en
bruine verf, je kostbaarste spulletjes
1

2

3

4

Zo doe je het:

1. Verf de bovenkant van de doos geel
en laat drogen.
2. Verf rode stipjes aan de onderkant.
3. Verf bruine strepen aan de bovenkant,
om een echte schatkist na te bootsen.
4. Verberg je kostbaarste spulletjes in
jouw zelfgemaakte schatkist en
verstop goed!

Wegdromen
met Piet Piraat?

Ontdek nog meer
Piet Piraat hier:

Op avontuur met Mega Mindy

Oplossing: zwarte boef op de 2e rij

Mega Mindy is op zoek naar een boef, maar hij heeft zich verstopt!
Kan jij hem vinden? Hij staat boven een rode boef, onder een
groene boef, en tussen twee blauwe boeven.

Ontdek nog meer
Mega Mindy hier:

4 verhalen
in 1!
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Welkom in de Melkherberg
Plop is stukjes van zijn tekening kwijt. Kan jij helpen?
Maak de tekening compleet en kleur in!

Nog meer kleuren
met Plop?

Ontdek nog meer
Plop hier:
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Wat doet de ringslang als je haar bedreigt?
Juiste antwoorden
Ze doet pipi & kaka
14, 6, 1, 16, / 12, 11, 4, 3,
2, 10, 7, 8, / 9, 13,15, 5
zangeres, krullen, vloggen, wrapper,
actrice, De KetnetBand = Gloria

ontdek jouw favoriete programma’s en
de leukste spelletjes in de gratis Ketnet-app

Ready, set, play
De opnames voor het tweede seizoen van GameKeepers zijn in
volle gang. Benieuwd naar de nieuwe avonturen van Mats en Sari?
Hoogtijd voor een interview en een blik achter de schermen!

Interview met de acteurs.
Wat is jullie favoriete herinnering aan de
opnames van seizoen 2?

Wat mogen de fans verwachten van het 2de
seizoen?

Jean (speelt Sari): Mijn favoriete herinnering
is alvast NIET toen ik een ligament in mijn enkel
gescheurd had tijdens een achtervolging. Maar
wat ik wel erg cool vond waren de draaidagen met
de zombies. Die waren ‘levens’echt!
Andres (speelt Mats): De ontsnappingsscène die
we gefilmd hebben in het Archeon. Ik ben altijd te
vinden voor wat coole actiescènes en dit was weer
een mooie kans om mee te nemen.

Jean: Nóg grootser en spannender dan in het 1ste
seizoen!
Andres: Ik denk een mooie verderzetting van
seizoen 1 maar nóg spannender, intenser en beter!

Nieuw!
Nog meer raadsels? Ga
de uitdaging aan met de
denkpuzzels in dit gameboek.

Nieuw!
Kan jij deze coole
GameKeepers puzzel
helemaal afmaken?

Ontdek nog meer
GameKeepers hier:

Wat wensen jullie voor je personage in de
toekomst?
Jean: Ik hoop dat Sari de liefde van haar leven
kan vinden bij een bepaalde jongen (knipoog,
knipoog).
Andres: Misschien eens wat goeie moed om Sari
te vertellen wat hij nu echt voelt? En ook wat
lekker eten.

Een blik achter
de schermen.

Bekijk
het 2de
seizoen op

Oplossing: Mijn hart, I’m in the game

vanaf
september

Ontrafel de titels van de
nieuwste GameKeepers hits.
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Ontdek de nieuwe
videoclip!
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Kijk daar is de Nachtwacht
De Nachtwacht geniet van een verdiende vakantie: wandelen in
Schemermeer, iets drinken op het terras van Helena en natuurlijk
heel veel leuke spelletjes. Speel jij mee?

Nieuw!
Nog meer uitdagingen? Die
vind je nu in het Nachtwacht
challenges boek.
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Nieuw!
Beleef je eigen Nachtwacht
avontuur met dit
interactieve verhaal.

Ontdek nog meer
Nachtwacht hier:
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• Gorgo
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Oplossing: Vlad • Rits op T-shirt Wilko, onderkant T-shirt Wilko, achterkant kleed Keelin, bovenkant kleed Keelin, riem Vlad, binnenkant jas Vlad, schoen Vlad • Keelin: 2de rij , Wilko: 4de rij, Vlad onderste rij

Train je oog voor de
nieuwe Nachtwacht show
en zoek de 7 verschillen
in het spiegelbeeld.

Nieuwe show!
De Nachtwacht staat
tegenover hun grootste
vijand: henzelf! Koop nu
tickets en beleef
dit spektakel.

Zoek de getransformeerde Keelin, Vlad en Wilko.
TIP: speel dit spelletje om ter snelst tegen je vrienden.

Speelgoed!
Nachtwacht

Voor meer info, ga naar
webshop.studio100.com

Bumba

Spel Monsterjager

Pop-up figuren

Speel als eerste al je kaarten
weg, en stuur de monsters terug
naar de Onderwereld. Ad Inferos!

Druk en draai aan de
knoppen om te ontdekken
waar Bumba en zijn
vriendjes zich verstoppen.

Bumba

Mijn grote zoekspel

Nachtwacht

Word een echte speurneus
met Bumba en vind de
verstopte voorwerpen op de
kleurrijke zoekplaten.

Spel Griezelkerkhof
Wie houdt als laatste een
durfkaartje over en heeft lef
genoeg om op het donkere
griezelkerkhof rond te lopen?

Bumba

GameKeepers
Verkleedpakken

Met de enige echte
GameKeepers verkleedpakken
overwin je alle uitdagingen!

Magnetische puzzel
Tel samen met Bumba
tot vijf en vis de juiste
puzzelstukken op.

Samson & Marie

Samson & Marie

Het is Samsondag! Help jij
mee om iedereen tijdig bij
het grote feest van Samson
te krijgen?

Meezingen met je favoriete
Samson & Marie hits? Dat doe
je met deze coole microfoon.

Spel Samsondag

Microfoon

Samson & Marie
Hoofdtelefoon

Luister naar de allerleukste
Samson & Marie liedjes met
deze mooie hoofdtelefoon!

K3

Rolschaatsen
Met de hippe
K3 rolschaatsen
ben je niet te stoppen!

K3

Knuffelpoppen
Met de K3 knuffelpoppen
knuffel jij zo lang je wilt
met jouw favoriete K’tje.

K3

Karaoke microfoon
Steel de show met de K3
karaoke microfoon en zing
de sterren van de hemel.
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Kies uit meer dan 7500 afleveringen, films, shows
en specials of zing en dans mee met de muziekclips
van jouw favoriete Studio 100 helden.
Ga op avontuur in meer dan 40 spelletjes
en 100 spannende boeken.

Speel, kijk en lees waar
je maar wil voor
MAAR € 5,95/maand.
Surf naar www.proximus.be/studio100 of bestel de Studio 100 GO Pass via je
TV of via MyProximus als je Proximus klant bent.

Boekenclub!

Voor meer info, ga naar
webshop.studio100.com

K3

K3

Mijn schrijf- &
wisboek

Vrienden- &
dagboek

Leer schrijven als de beste,
samen met K3 en dit
herbruikbare boek.

Beleef je leukste momenten met
het K3 vrienden- en dagboek.

Nachtwacht

Bumba

De terugkeer van een
oude bekende

Maak kennis met alle vriendjes
uit het circus van Bumba.

De Nachtwacht heeft jouw hulp
nodig! Gebruik het geheime
lampje om tips te vinden en
maak notities in onzichtbare inkt.

En zijn vrienden

Nachtwacht

Bumba

Plak en lees

De ijsjeskar

Leer lezen met dit spannende
Nachtwacht verhaal en tal van
leuke stickers.

Ga mee op avontuur met
Bumba en zijn ijsjeskar.

GameKeepers

Leesboeken 1 & 2
Herbeleef alle avonturen
van Mats en Sari in de
GameKeepers leesboeken.

Samson & Marie
Het Busje

Ga mee op reis
in het busje van
Samson & Marie.

Samson & Marie
Leren tellen

In dit boekje tellen
Samson & Marie
verder tot tien. Tel
jij met hen mee?

Al meer dan 100 jaar ervaring,
500.000+ klanten zijn fan!

Films, series en muziek!
webshop.studio100.be

Shows!

Voor meer info, ga naar
studio100.com/shows

Bumba show: Bumbina komt spelen
Hoera! Het circus van Bumba zet zijn tenten weer op! Voor de eerste keer komt er een
nieuw vriendinnetje spelen: Bumbina. Bumba kan niet wachten om zijn nieuwe vriendin te
verwelkomen. Wil jij Bumbina ook leren kennen? Kom dan mee naar het circus samen met
Tumbi, Carla, Babaki, Kiwi en alle andere vrienden van Bumba!

Vanaf 4 september 2022 in een theater bij jou in de buurt

Nachtwacht show: Het Donkere Spiegelbeeld
Nachtwacht gaat dit najaar de strijd aan met hun eigen spiegelbeeld in de
gloednieuwe Nachtwatchtshow ‘Het Donkere Spiegelbeeld’. Kunnen Vlad, Keelin en
Wilko hun grootste vijand, een Nachtwacht met duistere krachten, ooit verslaan?

Vanaf 1 oktober 2022 in een theater bij jou in de buurt

De Grote Sinterklaasshow
Sinterklaas en zijn Pieten zetten het Sportpaleis weer helemaal op stelten met de
enige echte Grote Sinterklaasshow. Het belooft één groot feest te worden met al
jouw Studio 100-vrienden. Ben jij er ook bij?

3 & 4 december 2022 – Sportpaleis Antwerpen

Samson & Marie Kerstshow
Samen met Van Leemhuyzen, Alberto en de Burgemeester beleven
Samson & Marie samen hun eerste theateravontuur tijdens de kerstvakantie.
Samson en Marie zetten de traditie van een betoverende Kerstshow verder.
Mis het niet!
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Vanaf 26 december – De Panne – Antwerpen – Hasselt

K3 Show 2023
Julia is in de harten gesloten als volwaardig K’tje. Nu ze met z’n drietjes bekomen
zijn van het welkomstfeest, staat K3 weer helemaal te springen voor een nieuwe
show vol leuke liedjes en dansjes.

Vanaf februari 2023 – Gent – Hasselt – Oostende - Antwerpen

Rewind Party 16+
Vier tijdens deze nostalgische party met optredens van Spring, K3, Kabouter
Plop, Gert Verhulst & Baba Yega het 25 jarig bestaan van Studio 100 en geniet
van alle hits uit je jeugdjaren.

1, 2 & 3 december 2022 – Sportpaleis Antwerpen

De leukste 						muziekplaylists!

NIEUW

Studio 100 Junior

Het beste van K3

Beluister op:

Studio 100 Tophits

Met K3
optreden

Zondag 18 september
Sport Vlaanderen Hofstade

Een dag vol sport en plezier voor jong en oud!
Maak kennis met verschillende sportfederaties en ontdek tal van sporten

Tickets en info: www.sport.vlaanderen/K3

K3DO-2021-003323

Loop jij
ook mee?

Altijd plezier te beleven in de
gratis Studio 100 GO app
Geniet van series, muziek, spelletjes
en boeken van je favoriete figuren!

Oplossingen: A5, B6, C4, D3, E2, F1

Oh nee, de Studio 100 GO app is gesaboteerd! Kan jij helpen?
Maak het scherm van de vernieuwde app terug compleet.

1

2

3

4

5

6

Antwoord: A= ..... B= ..... C= ..... D= ..... E= ..... F= .....

www.studio100go.com
29

‘Daens, de musical’ een ijzersterk
en ontroerend verhaal
Na het succes van 40-45 kwam er in 2020 opnieuw een grootse musical naar het Studio 100
Pop-Up theater in Puurs. De ‘Spektakelmusical Daens’ zag het licht. Ondertussen werden al
meer dan 220.000 mensen ontroerd en verwonderd door deze prachtige voorstelling.

Een ijzersterk en ontroerend verhaal over de
mythische figuur Adolf Daens. Onder aanvoering
van titelrolspeler Peter Van De Velde.

‘Spektakelmusical Daens’ neemt je mee naar
het Aalst van 1888. De bevolking werkt er onder
erbarmelijke omstandigheden in de textielfabrieken
van de industriestad. De arbeiders worden misbruikt
en uitgebuit door de rijke fabrieksdirecteuren. Maar
Priester Daens verzet zich samen met de 17-jarige
Nette tegen de wantoestanden die zich voordoen.

De ijzersterke cast, rijdende tribunes en decors, paarden
en honden maken deze voorstelling een unieke ervaring!

Herbeleef!

Haal de beklijvende muziek
van ‘Spektakelmusical Daens’
nu in huis!

Tickets & info
via www.daens.be

“Visueel indrukwekkend”— De Standaard
“Musical die grenzen verlegt”— Gazet van Antwerpen
“Uniek en intiem spektakel”— Het Nieuwsblad

‘Vergeet Barbara’ de grootste
feelgood musical van 2022
‘Vergeet Barbara’ is de feelgood musical van 2022!
Met in de hoofdrollen Gert Verhulst (Willy), James
Cooke (Arthur), Jonas van Geel (Achiel) en Jelle
Cleymans (Albert), en dit allemaal in een heerlijk
seventies-jasje!
De indrukwekkende hoofdcast wordt op het podium
geflankeerd door een 5-tal bijrollen, een 20-koppig
ensemble, een spetterend live orkest én een 40-tal
figuranten die een muzikale en humoristische reis
maken door het rijke oeuvre van Vlaams
muzieklegende Will Tura.
Vanaf 14 december 2022 exclusief te zien in het
spectaculaire Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs.
Tickets & info via
https://vergeetbarbara.be/
Wegens succes nu

EXTRA SHOWS

tijdens de kerstvakantie

‘Spektakelmusical Red Star Line’ de grote
opvolger van het totaalspektakel 40-45
De ‘Spektakelmusical Red Star Line’, wordt de grote
opvolger van ‘40-45’, en is gebaseerd op de levensverhalen
van de Red Star Line-passagiers. Op het einde van de
negentiende en het begin van de twintigste eeuw waagden
veel burgers vanuit Antwerpen de oversteek naar het
nieuwe Amerika vol hoop op een nieuw en beter leven.

“Met ‘Spektakelmusical Red Star Line’ hebben we opnieuw
een thema gekozen dat verankerd zit in het collectieve
Vlaamse geheugen.” – Gert Verhulst

Dit fantastisch spektakel gaat op
19 maart 2023 in première. Blijf op de
hoogte via de website Redstarline.nu
collectie Stad Antwerpen, MAS

Studio 100 TV & Colruyt
presenteren

Zap ELKE

WOENSDAG om

16.30 u. naar

Studio 100 TV
of bekijk ‘De Pottenlikkers’ in de
gratis Studio 100 GO-app.
Ga naar colruyt.be/pottenlikkers
voor alle recepten.

Trek snel je keukenschort aan
en duik de keuken in, samen met
'De Pottenlikkers'.
Dit hebben we voor jou in petto:

-een toffe bende chef-koks
- coole

in spe

proefjes van de Tsjekkers
En natuurlijk lekkere recepten. Probeer ze allemaal uit!

Fruitige
regenboogtaart
met limoenroom
en druiven

Gevulde Italiaanse
courgetterolletjes

IJscoupe met bramen
en zelfgemaakte
sinaasappelkoekjes
Aardbei-pistachekoekjes
met een aardbeiendrankje

Parelcouscoussalade
met venkel en zalm
met amandelboter

Hartige tomaatmozzarellataart
met rucolasalade

Zin in nog meer lekkers?
Haal het Pottenlikkerskookboek in huis! Je vindt
het in je Colruyt-winkel.

Proef
de goesting!
MIKADOSTOKJES
Ingrediënten voor
4 personen
1 pak grissinistokjes
200 gr chocolade
1 scheutje water
versiering: nootjes,
discobolletjes, kokos, ...

Bereiding:
Smelt de chocolade met een scheutje
water. Smeer de grissinistokjes in met
een laag je chocolade en bestrooi met
versiering naar keuze.

Laat hard worden alvorens te
serveren.

Zin om zelf aan de slag te gaan in de keuken?
Laat je inspireren door meer dan
6.000 haalbare recepten op
www.njam.tv
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ONTDEK ALLE NIEUWIGHEDEN

& EVENTS!
NEW

ne
Plopsa Resort De Pan

vakantie!
Boek nu jouw droom
Ontdek alles op www.plopsa.be

Het Plopsa Resort De Panne is een heerlijke combinatie
van het mooiste hotel van de Benelux: het Plopsa Hotel,
van je favoriete parken Plopsaland De Panne en
Plopsaqua De Panne en een fantastische ligging
aan de Belgische Kust, vlak bij het strand.
AFHANKELIJK VAN DE PERIODE WAARIN JE IN
HET PLOPSA HOTEL VERBLIJFT, GENIET JE VAN:

TOT

€25

KORTING

Tickets
Plopsaland De Panne &
Plopsaqua De Panne

Koop nu je ticket ≥1m voor Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne, Plopsa Indoor Hasselt,
Plopsa Station Antwerp, Plopsaqua Landen-Hannuit of Plopsa Coo met €5
korting dankzij de online promocode ‘PLOPSA100’ via

Buffet
Uitgebreid ontbijt& avondbuffet
in restaurant
“Le Grand Buffet”

Parking
Gedurende je
gehele verblijf

5% KORTING

WWW.PLOPSA.BE
Korting ook geldig aan de kassa bij afgifte van deze bon. Maximum 5 tickets per bon.
Niet combineerbaar met andere acties en/of voordelen.
Promocode actief t/m 15/07/2024.

Boek nu je verblijf in het Plopsa Hotel
met 5% korting dankzij de promocode
‘PLOPSA100’ via www.plopsahotel.be

HO T E L

Niet combineerbaar met andere acties en/of voordelen.
Promocode actief t/m 15/07/2024.

Wanneer de avond valt, begint er iets te borrelen op het
Dorpsplein van Plopsaland De Panne! Duizenden magische
bellen, allemaal gevuld met een sprookje, vullen de lucht en
wondere wezens nodigen je uit om samen deze mysterieuze
bellenwereld te ontdekken tijdens de Magic Bubble Nights!
Krijg jij maar niet genoeg van de betoverende attracties?
Ontdek alle attracties ook in het donker tijdens de Plopsa
Late Nights. Dat zijn avonden vol Plopsa-fun tot 22u30!
Info & tickets: www.plopsalanddepanne.be

MAGIC BUBBLE NIGHTS
13, 20 & 27 juli & 3, 10, 17 & 24 augustus

PLOPSA LATE NIGHTS
23 & 30 juli & 6, 13 & 20 augustus

Zing en dans mee met Hanne, Marthe & Julia tijdens
een spetterend K3-optreden vol nieuwe hits! Een high
five? Een toffe foto met deze populaire meidengroep?
Het kan allemaal!
Info & tickets: www.plopsa.be

PLOPSALAND DE PANNE
16, 17, 30 & 31 juli, 6 & 7 augustus

PLOPSA STATION ANTWERP
16 & 17 juli

PLOPSA COO

30 & 31 juli, 6 & 7 augustus

Ontmoet jouw favoriete Kampioenen tijdens
de F.C. De Kampioenen Fandagen. Drink een
dagschotel of een chocomelk in het beroemde
voetbalcafé, neem een kijkje in Fernand’s
brocantiek en scoor een gekke foto met jouw
favoriete Kampioen. Dat wordt een prachtige
dag, mijn gedacht!
Info & tickets: www.plopsa.be

PLOPSALAND DE PANNE
PLOPSA INDOOR HASSELT
PLOPSA STATION ANTWERP
8, 9, 10 & 11 juli

Weekdagen: 8 tot en met 26 augustus

23 & 24 juli

Samson & Marie komen naar Plopsaland De Panne voor de allereerste
Samson & Marie Zomershow! Deze primeur mag je echt niet missen.
Het belooft een show vol dolle fratsen, mooie liedjes en te gekke
dansjes te worden!

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Neen, dat is het niet. Het is Mega
Mindy die je in Plopsaland De Panne ziet! Help jij haar Plopsaland De
Panne boevenvrij te houden tijdens een superstoer optreden?

Info & tickets: www.plopsalanddepanne.be

KABOUTER PLOP & KLUS SHOW
Weekdagen: 18 juli tot en met 5 augustus

Info & tickets: www.plopsalanddepanne.be

MAYA SHOW
16 juli tot en met 21 augustus

De handigste kabouter van het hele kabouterbos heeft samen met
Kabouter Plop een heuse show in elkaar geknutseld. Ga samen met
Kabouter Plop & Kabouter Klus op avontuur tijdens een spetterende
show voor alle kleine kabouters!

Het lieve bijtje Maya staat te popelen om met jou op de foto te gaan!
Geniet daarnaast van een magische show vol dans- en beweegplezier
voor de allerkleinsten!

Info & tickets: www.plopsalanddepanne.be

Info & tickets: www.plopsacoo.be

Beleef uren waterplezier in Plopsaqua De Panne en Plopsaqua
Landen-Hannuit. Ontdek er meer dan 20 spetterende
watterattracties en leef je uit in de Wild River of waag je naar
het hoogste punt van Plopsaqua voor een vrije val
van 20 meter hoogte!
Heerlijke zomerse temperaturen? Geniet van de openlucht
waterspeeltuigen en de grote ligweide.

Info & tickets: www.plopsaqua.be

