
PRAKTISCH

Adres
Plopsaland De Panne — De Pannelaan 68 
8660 De Panne (Adinkerke) — België 

Parking
Het park beschikt over een ruime parking die open is 
vanaf 9 uur.

Toegang tot het park
Plopsaland De Panne is op zondag 19 september 2021
van 10 tot 18 uur toegankelijk. De toegangscontrole is 
open vanaf 9.30 uur. Je ontvangt bij de toegangscontrole 
een parkfolder met uren en programma.

Onthaalstand Sociale Dienst
De onthaalstand van de Sociale Dienst vind je links aan 
de inkom. Je kunt hier terecht voor algemene informatie 
en bij problemen. 

EHBO – verloren gelopen kinderen 
De EHBO-post is gevestigd vlakbij de ingang van het park 
(over het Verkeerspark). Je kunt hier ook terecht voor het 
melden en ophalen van verloren gelopen kinderen. 

Personen met een beperking - rolstoelgebruikers
Voor bezoekers met een beperking zijn speciale 
parkeerplaatsen voorzien vlakbij de ingang. Het park is 
vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers en heeft speciale 
voorzieningen. Je kunt gratis gebruikmaken van een rolstoel 
als je die minstens 48 uur op voorhand reserveert via info@
plopsa.be (het aantal is beperkt). De rolstoel wordt ter 
beschikking gesteld aan de infobalie. Als waarborg geef je 
een identiteitsbewijs in bewaring. 

Voor het optreden van Samson en Marie in de Kiosk zijn 
plaatsen voorbehouden voor personen met een beperking. 
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Exclusief afgehuurd op 19 september 2021 
van 10 tot 18 uur

FAMILIEHAPPENING 
PLOPSALAND DE PANNE

Lees meer op 
vlaanderen.be/intern/familiehappening 
De informatie in deze folder is onder 
voorbehoud van de coronamaatregelen die 
op 19 september 2021 van toepassing zijn. 
Gelieve de webpagina in het oog te houden 
voor de meest actuele informatie. 
 
Heb je een vraag?  
Stuur een e-mail naar 
kaartenverkoop@vlaanderen.be 
 
vzw Sociale Dienst voor het Vlaams 
Overheidspersoneel 
Havenlaan 88 bus 51 – 1000 Brussel 
vlaanderen.be/socialedienst 
socialedienst@vlaanderen.be

Maatregelen coronavirus: 
Elke persoon boven de 12 jaar moet een 
vaccinatiecertificaat of testcertificaat van een 
negatieve PCR-test kunnen voorleggen (onder 
voorbehoud van de geldende coronamaatregelen 
op de dag van de familiehappening).

Sociale Dienst
biedt aan

MET GRATIS 

OPTREDEN 
VAN

SAMSON EN 
MARIE

Toegang tot de attracties
De meeste attracties zijn ontworpen voor kinderen 
vanaf 1 meter, al dan niet mits begeleiding. Aan de 
ingang van het park en aan elke attractie afzonder-
lijk lees je meer over de toegangsmodaliteiten. 

Kinderen kunnen door het uitgekiende parkon-
twerp in alle veiligheid ravotten. Ook het parkregle-
ment en de gids voor bezoekers met een beperking 
zijn zodanig opgesteld dat een optimale veiligheid 
van de bezoekers wordt gegarandeerd. 
De minimumleeftijd van een begeleider is 15 jaar. 

Huisdieren
Om hygiënische en veiligheidsredenen zijn dier-
en niet toegelaten in Plopsaland De Panne, met 
uitzondering van blindengeleidehonden. Laat zeker 
geen huisdieren onbeheerd achter in je wagen.

Opgelet: Plopsaland De Panne beschikt niet langer 
over een kennel. 

SOCIALE 
DIENST VZW



WAT BELEEF JE 
OP DE FAMILIEHAPPENING?

Beleef een onvergetelijke dag en kom op zondag 
19 september 2021 naar de familiehappening in 
Plopsaland De Panne, georganiseerd door de vzw 
Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel. 

Je vindt er meer dan 50 attracties voor jong en 
oud. Geniet van liveshows, meet & greets en een 
exclusief optreden van Samson en Marie. Zorg dat 
je erbij bent! 

Enkele niet te missen attracties: 
• Plopsaland De Panne heeft er sinds dit jaar 

een pareltje bij: ‘The Ride to Happiness by 
Tomorrowland’, uniek in Europa! Ben jij een 
echte adrenalinezoeker? Waag je dan aan 
de onvergetelijkste rit van je leven in deze 
betoverende achtbaan waarbij je maar liefst 5 
keer overkop gaat. 

• Of wat dacht je van een fascinerende 
boottocht op de avontuurlijke DinoSplash, 
doorheen een prehistorisch landschap met 
levensechte dinosaurussen? 

• Vlieg in slechts 2 seconden van 0 naar 90 km/u 
tijdens een spannende rit op de spectaculaire 
Anubis The Ride, of raas tegen een snelheid 
van meer dan 70 km/u over de rails van de 
houten achtbaan Heidi The Ride.

• De allerkleinsten worden met open armen 
opgewacht door hun geliefde helden zoals 
Samson & Marie, K3, Bumba en Maya de Bij 
en kunnen zich uitleven op meer dan 50 
betoverende binnen- en buitenattracties. 

• Ga op een magische boottocht doorheen 
het prachtige Bos van Plop en beleef een 
duizelingwekkende rit in de K3 Roller Skater. 
Slecht weer? Dan zorgt het overdekte Mayaland 
voor de nodige magie. 

Tickets bestellen
Prijzen gerechtigden (personeelslid, 
samenwonende partner, kinderen ten laste)
• Personen vanaf 12 jaar  8 euro
• Kinderen van 3 t.e.m. 11 jaar  4 euro
• Kinderen jonger dan 3 jaar  gratis
  (wel voucher nodig) 
Je kunt maximaal 5 vouchers per gerechtigd 
gezin bestellen, tenzij je een grotere 
gezinssamenstelling hebt. 

Wil je ook met niet-gerechtigden naar 
de familiehappening komen? Dan kun je 
maximaal 5 vouchers aan tarief voor niet-
gerechtigden bestellen. 

Prijzen niet-gerechtigden
• Personen vanaf 12 jaar  16 euro
• Kinderen van 3 t.e.m. 11 jaar  16 euro 
• Kinderen jonger dan 3 jaar  gratis
  (wel voucher nodig)
Goed om weten: elk ingeschreven kind 
t.e.m. 11 jaar ontvangt bij inlevering van 
de papieren voucher 1 geschenk. Dit kun 
je de dag zelf ophalen in de shop op het 
Dorpsplein van Plopsaland De Panne.

Parkingvoucher 
Kom je met de wagen? Dan kun je 
1 parkingvoucher per gerechtigd gezin 
bestellen aan 1 euro. Je betaalt 8 euro voor 
een 2de parkingvoucher. 

Bestellen via PlusPas
Je bestelt en betaalt je inkom- en 
parkingvouchers vooraf via www.pluspas.be, 
ook de gratis vouchers voor kinderen jonger 
dan 3 jaar. Om de inschrijvingen zo vlot 
mogelijk te laten verlopen, bestel je best al 
je vouchers in 1 keer. 

Bestellen kan zolang de voorraad strekt 
en tot uiterlijk 31 augustus 2021.

Op zondag 19 september 2021 zijn de 
kassa’s van het park gesloten en krijgen 
abonnementhouders geen toegang. 

Opgelet 
• Druk je inkom- en parkingvouchers af 

en neem ze de dag zelf mee. 
• De vouchers zijn enkel geldig op zondag 

19 september 2021. 

Zing en dans mee met Samson en Marie! 
Afspraak om 15.30 uur aan de Kiosk op 
het Dorpsplein (onder voorbehoud van 
wijzigingen). Je vindt de dag zelf meer 
informatie op de infoborden in het park.


