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Sprookjes bestaan! 
Er was eens... 
 
zo beginnen alle sprookjes, zo ook in Beek. Op zondag 17 juli 2022 wordt Beek weer omgetoverd in 
sprookjesachtige sferen, waarbij de omgeving van het gemeentehuis sprookjesachtig wordt ingericht, 
met vertier voor jong en oud!  
Op de kindvriendelijke route van de Sprookjestocht worden maar liefst 12 sprookjes uitgebeeld,
waarbij ieder sprookje een uniek decor heeft, speciaal gemaakt voor de Sprookjestocht. 
 
De grime en kledingploeg zorgt ervoor dat alle acteurs passende kleding en schmink hebben en  
er sprookjesachtig uit zien.

Namens de stichting Sprookjestocht Beek, 

Jorg Lacroix    Patrick Kersemakers



Na de successen van de vorige edities verwachten wij meer dan 3.000  
bezoekers die de Sprookjestocht gaan beleven. Iedere 15 minuten start 
een groep die de route gaat lopen.
De hele wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en gaat over verharde paden 
en wegen en is geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. De Sprookjes-
tocht is geschikt voor alle leeftijden. 

Wij gaan u een betoverende dag laten beleven! Na het wandelen van de 
Sprookjestocht kunt u op ons magisch festivalterrein terecht voor vertier 
van jong tot oud. 
De kinderen kunnen zich amuseren op de springkussens, in de  
klimbomen of zich laten schminken tot hun sprookjesidool.
Voor de volwassenen is muziek en straattheater, kortom voor ieder wat 
wils!
 
Personeelsarrangement
Wij hebben voor uw personeelsvereniging een speciaal sprookjesachtig arrangement samengesteld 
om samen met uw collega’s en hun gezinnen een gezellige middag te beleven.
Als personeelsvereniging bent u natuurlijk op zoek naar een volledig verzorgde middag. 
 
Wij bezorgen u een sprookjesachtige dag met vertier van jong tot oud.

“Sprookjes  
komen tot 
leven op  

betoverende 
locaties”

Ervaar zelf de sfeer  
en klik op de QR-code

Beleef de Sprookjestocht
klik hier

https://www.youtube.com/watch?v=wFHdh-q6deA


ARRANGEMENTEN
Speciaal voor uw personeelsvereniging kunt u gebruik maken van een sprookjesachtige arrangement.

Wandel samen  
Als de groep bestaat uit 50 - 100 personen, kunt 
u exclusief met uw personeelsvereniging de 
Sprookjestocht wandelen. Wij reserveren dan 
een tijdsblok in goed overleg. 
Is de groep kleiner dan kunt u toch samen lopen, 
maar sluit u aan bij een andere groep, net zo 
gezellig!

Arrangement op maat 
Wilt u uw arrangement verder uitbreiden?  
Wij denken graag met uw mee! Wilt u  
bijvoorbeeld na afloop van de Sprookjestocht 
nog een lekker ijsje of genieten van een  
lekker frietje met een snack? Ook dit is in een 
arrangement op te nemen! 

Bestel eenvoudig uw kaarten
U kunt de kaarten centraal bestellen of  
uw collega’s zelf online laten bestellen via een 
unieke code van uw personeelsvereniging.  
 
Start en eindpunt 
Zondag 17 juli 2022. 
Raadhuispark te Beek. 
 
Tussen 11.30 en 16.00 uur  
start iedere15 minuten een groep.

Extra voordelen 
voor uw personeelsvereniging

Kind Volwassenen
Toegangskaart 
incl. versnapering tussendoor
incl. snoepje tussendoor
incl. magische toverdrank 
incl. aandenken Sprookjestocht

€  5,- €  5,-

Zakje chips €  0,75 -
Consumptiebon €  1,25 €  2,25
Standaardprijs €  7,00 €  7,25

Dit arrangement is geldig vanaf 25 deelnemers

Uw prijs        € 5,75





Wordt u onze  
Sprookjesachtige gast?

Meldt u vandaag nog aan! 
Wilt u met uw personeelsvereniging deelnemen 
aan de Sprookjestocht?  

Ga naar of scan de QR code en  
meldt uw personeelsvereniging  
vandaag nog aan!
www.sprookjestochtbeek.nl/actie-pv  

Heeft u nog vragen? 
Neem vrijblijvend contact met ons op! 
 
Patrick Kersemakers
patrick@sprookjestochtbeek.nl 
 
Jorg Lacroix 
jorg@sprookjestochtbeek.nl

PS:  Wilt u nog meer voordeel? Laat uw bedrijf dan (sponsor)partner worden en profiteer van  
 extra voordelen voor uw personeelsvereniging.

http://www.sprookjestochtbeek.nl/actie-pv


 
Zondag

17 juli 2022


