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PERSDOSSIER Halloween 2022



Van 15 oktober tot en met 6 november staat het grootste pretpark van België opnieuw volledig in het teken van 
het griezeligste feest van het jaar. De Pompoenkoning haalt alles uit de griezelkast voor een groots halloweenfeest. 
Volledig ondergedompeld in een huiveringwekkend jasje wordt griezelen in Plopsaland De Panne een enge ervaring 
om niet snel te vergeten. Je vindt er overal pompoenen, spinnenwebben, skeletten en nog veel meer andere 
angstaanjagende figuren die zorgen voor griezelleuke animatie op kindermaat.

Zwevende heksen

Heksendans

Vuurshow

Vogelverschrikkerdans

Vuurdans

Pompoenkoning



Halloween Scare Nights
15, 22, 29, 30 en 31 oktober 2022

Op 15, 22, 29, 30 en 31 oktober is er ’s avonds een apart aanbod voor de grootste daredevils voorzien. Sinds de 
lancering van de Halloween Scare Nights in 2018, wint het evenement jaar na jaar aan populariteit. Bezoekers kunnen 
zich tijdens deze nocturnes tot 22 uur een weg banen doorheen de verschillende huiveringwekkende Scare Houses 
zoals ‘Freak Circus’ en ‘Camping ’t Zonnetje presented by Fanta’ en de gloednieuwe Scare Zones ‘Skrämma’ en 
‘Scarecrow’. Ook nieuw dit jaar is het Scare House ‘The Cabin’.

De Scare Houses en Scare Zones zijn afgesloten attracties en enkel toegankelijk voor personen vanaf 14 jaar 
zodat de kleinste bezoekers niet afgeschrikt worden. De toegang tot het evenement zit telkens inbegrepen in het 
toegangsticket voor die dag.

De Halloween Scare Nights worden afgesloten met gruwelijk goede dj-sets van DIMARO en Mc Captain (15/10 en 
29/10), MAORI (22/10) en Robert Abigail (30/10) bij The Ride to Happiness by Tomorrowland. Op 31 oktober zet dj-duo 
Kobe Ilsen en Viktor Verhulst het Dorpsplein van Plopsaland De Panne dan weer in vuur en vlam.

14+



3 Scare 
Houses

Freak Circus
In een mysterieuze opslagruimte van het rondreizende 
‘Freak Circus’ wordt momenteel voor een nieuwe show 

geoefend. Alle artiesten zijn druk in de weer om de show 
nog grootser te maken, maar de clown probeert er echter 

een stokje voor te steken…

Camping ‘t Zonnetje
PRESENTED BY FANTA

Camping ’t Zonnetje was ooit een bruisende camping tot 
een deel van het terrein werd ingepalmd door een giftige 

fabriek en de bewoners er een voor een vertrokken. Na 
de sluiting van de fabriek nam een criminele bende zijn 
intrek op de camping om geheime experimenten in de 

fabriek uit te voeren. Die experimenten zijn volledig uit de 
hand gelopen…

NEW: The Cabin
Treed binnen in een lugubere hostel, diep in de beboste 

bergen. Vijf jongeren verdwenen er op mysterieuze wijze 
en werden nooit teruggevonden. Klokslag middernacht 

valt er een enge stilte over de bergen…

Skrämma
Wickieland wordt geteisterd door 
de bloeddorstige vikings van het 

gestrandde spookschip Skrämma. 
Durf jij de bemanning te trotseren 

tijdens deze onstuimige nacht?

Scarecrow
Nadat het vredige bergdorpje 

in duisternis is gehuld, worden 
de vogelverschrikkers van 

het platteland plots levend en 
veranderen ze in bloeddorstige 

monsters met maar één doel: de 
inwoners terroriseren.

Trésor Laser Hunt
Phantor wil alle Chocovoren 

verzwakken door Trésor 
ontbijtgranen en snacks te 

vernietigen. Sluit je aan bij Team 
Chocovoor en verzamel zoveel 

mogelijk Trésor Tokens om je aan 
te sterken. Let wel op: de strijders 

van Phantor staan op de loer!

2 Scare 
Zones

NEW



Halloween met Piet Piraat
15, 16, 22, 23, 29 en 30 oktober en 5 en 6 november
Piet Piraat meert op 15, 16, 22, 23, 29 en 30 oktober en 5 en 6 november aan in het Proximus Theater in Plopsaland 
De Panne voor een spannende en interactieve liveshow vol enge nummers waaronder Het Spook, De Mummie, 
Halloween en vele andere populaire hits.

De show is inbegrepen in een toegangsticket en abonnement voor Plopsaland De Panne.



Ketnet Halloween
31 oktober tot en met 4 november

Tijdens de herfstvakantie zorgt Ketnet voor een te gek halloweenfeest in Plopsaland De Panne. Met een waaier 
aan populaire hits zet De KetnetBand het Dorpsplein van Plopsaland De Panne op zijn kop tijdens een geweldig 
liveoptreden. Tussen het griezelen door kunnen alle fans bij Samson & Marie terecht voor een warme knuffel en ook 
de gekke leden van de Hoppers familie staan klaar voor een leuke Meet&Greet.

Om Ketnet Halloween nog avontuurlijker te maken zal Plopsaland De Panne van 31 oktober tot en met 4 november, 
langer geopend zijn. Bezoekers kunnen de meer dan 50 spannende attracties van Plopsaland De Panne in het duister 
ontdekken en griezelen tot zonsondergang.

Na een indrukwekkende dag vol ontmoetingen met Ketnetgezichten, een spetterend liveoptreden en een hoop enge 
animatie, kunnen bezoekers genieten van een spectaculair vuurwerkspektakel. 

Open  
tot 19u



Plopsa Indoor Hasselt wordt tot en met 6 november volledig ondergedompeld in een huiveringwekkend halloweenjasje. 
Spinnenwebben, skeletten en heel wat andere angstaanjagende figuren lopen bezoekers zomaar tegen het lijf. De 
Pompoenkoning staat gedurende de hele halloweenperiode klaar om een enge selfie te nemen in dit griezelige decor.

Ketnet Halloween met Piet Piraat
Ook in Plopsa Indoor Hasselt zorgt Ketnet van 31 oktober tot en met 4 november 
voor extra halloweenanimatie. Samen met Piet Piraat meert Ketnet aan voor 
griezelleuke avonturen die de bezoekers niet snel zullen vergeten. 
Alle Piet Piraat -fans kunnen samen met de stoerste piraat van de Zeven 
Zeeën griezelen op meer dan 25 spannende attracties en een stoere 
piratenselfie nemen met de enige echte Piet Piraat.

Liveoptreden K3
Hanne, Marthe & Julia kleuren op zondag 30 oktober Plopsa Indoor Hasselt tijdens 
een spetterend liveoptreden vol bekende hits van vroeger en nu. 
Bezoekers kunnen hun kleurrijke regenboogkledij aantrekken en 
even ontsnappen aan alle griezelgekte in Plopsa Indoor Hasselt. 
In afwachting van dit spetterende liveoptreden kunnen bezoekers 
alvast in de K3-sfeer komen dankzij de gethematiseerde K3-attracties 
zoals de K3-Zweefmolen, de K3-Brandweermolen en de K3-Disco. 

Bumba Show
Bumba tovert er, samen met al zijn vrienden, op los in het theater van 
Plopsa Indoor Hasselt. Na het meezingen en meedansen tijdens de 
‘Bumba Magico Show’ kunnen alle kleine Bumbafans op de foto met 
de twee gekke clowns, Bumba & Bumbalu. 

Opgelet: op zaterdag 29 oktober is Plopsa Indoor Hasselt
volledig afgehuurd. 



Plopsa Station Antwerp viert dit jaar voor de allereerste keer Halloween en het belooft een enge ervaring te worden die 
de bezoekers niet snel zullen vergeten. Griezelige halloweendecoratie zoals spinnenwebben, pompoenen en heel wat 
andere griezelleuke figuren bezorgen kinderen van 2 tot 10 jaar een onvergetelijke ervaring.

Ketnet Halloween met Bumba
Ketnet & Bumba staan te popelen om tijdens de herfstvakantie, van 31 oktober tot en met 4 november, samen 
met alle bezoekers te griezelen in Plopsa Station Antwerp. Bumba & Bumbalu nemen graag een gekke selfie met 
al hun kleine fans en leidden hen graag rond op de meer dan 15 spannende attracties verdeeld over maar liefst 4 
verdiepingen.

Ontmoet K3
Op 29 & 30 oktober komen Hanne, Marthe & Julia naar Plopsa Station Antwerp voor magische ontmoetingen met hun 
fans. Een high five, een dikke knuffel, een gekke foto? Het kan allemaal.

Plopsa Station Antwerp opende in het najaar van 
2021 haar deuren en is gelegen in het centraal 
Station van Antwerpen, de ideale ligging om op 
regendagen je vlot te verplaatsen richting een 
magische dag met alle gekende stripfiguren en 
Studio-100 helden. Grote Smurf & Smurfin, Suske 
& Wiske, Maya De Bij en vele anderen ontvangen 
alle bezoekers steeds met open armen tijdens 
geweldige Meet&Greets.

Het nieuwste Plopsa-park beschikt over meer dan 
15 betoverende attracties voor de allerkleinsten. 
De Wickie Valtoren neemt hen mee de hoogte in 
om vervolgens tegen hoge snelheid naar beneden 
te vallen, Piet Piraat neemt zijn fans mee op 
Storm op Zee, De Smurfen begeleiden een ritje 
doorheen Smurfenland en Fanny Kiekeboe laat de 
bezoekers graag een kijkje nemen in haar kleerkast. 
Alle gethematiseerde attracties bezorgen de 
allerkleinsten, van 2 tot 10 jaar, gegarandeerd een 
onvergetelijke dag.  



Dinoween
Plopsa Coo, het Plopsa-park in het hart van de Belgische Ardennen, viert van 22 oktober tot en met 6 november 
voor de zevende maal het populaire Dinoween. Ondertussen is het evenement een vaste waarde in het park geworden, 
dat door de bezoekers steeds met veel enthousiasme onthaald wordt. Doordat de Waalse herfstvakantie vanaf dit 
schooljaar twee weken duurt, barst de dinogekte er dit jaar niet één, maar twee weken los.

Het park baadt niet alleen in een griezelig halloweenkleedje, ook de Park Rangers hebben samen met de Pompoenkoning 
een spannend halloweenfeest voorbereid. De enige onvoorspelbare factor zijn de dino’s die met alle aandacht gaan 
lopen. De Park Rangers doen er alles aan om de controle over deze prehistorische reuzen terug te winnen.



De Plopsa-waterparken, Plopsaqua De Panne en Plopsaqua Landen-Hannuit, zijn elke dag geopend voor uren 
waterpret. In Plopsaqua De Panne kunnen bezoekers er elke dag van de Vlaamse herfstvakantie (29 oktober tot en 
5 november) tot 22 uur terecht. Plopsaqua Landen-Hannuit blijft elke dag van de Waalse herfstvakantie (24 oktober 
tot en met 5 november) tot 20 uur geopend. 

DE PANNEDE PANNE



Halloween in het Plopsa Hotel
Ook in het Plopsa Hotel in De Panne dwalen er tijdens de griezeligste periode van het jaar geesten rond. Bezoekers 
die na een dag bibberen en beven nog niet klaar zijn om naar huis te gaan, kunnen tot en met 6 november in het 
hotel terecht voor een griezelig halloweenarrangement. In de impressionante foyer, het restaurant ‘Le Grand Buffet’ 
en de twee cocktailbars kunnen hotelgasten volop de halloweensfeer opsnuiven. Elk arrangement omvat bovendien 
een klein geschenk op de kamer en kan met 10% korting geboekt worden. 

Het Plopsa Hotel is elke dag open. Een uitgebreid ontbijtbuffet en parking zijn standaard inbegrepen. Afhankelijk 
van de gekozen aankomstdatum zijn tickets voor Plopsaland De Panne en Plopsaqua De Panne en een luxueus 
avondbuffet al dan niet inbegrepen.


