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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 11 
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.

De Sprookjestocht zorgt voor leven-
digheid en saamhorigheid, niet alleen 
onder de ruim 3.000 
bezoekers, maar zeker ook binnen 
de Beekse gemeenschap. Meer dan 
140 vrijwilligers zijn betrokken bij dit 
magische evenement.  
 
Als Stichting Sprookjestocht willen wij 
weer een fantastische dag creëren, 
waar iedereen naar uitkijkt!

Achter de schermen zijn we al volop 
bezig met de voorbereidingen en 
hebben we contact met culture-
le instellingen om subsidies aan 
te vragen voor de Sprookjestocht 
Beek, zodat we ook in deze lastigere 
periode de kwaliteit van de Sprook-
jestocht kunnen waarborgen.
 
Maar een succesvolle Sprookjestocht 
kan niet zonder jullie als vrijwilligers!

Van decorbouwer tot grime en van 
acteur tot begeleider, meer dan 100 
vrijwilligers dragen bij aan het succes 
van de Sprookjestocht.

Wij willen jullie op voorhand magisch 
bedanken voor jullie inzet, hulp en 
medewerking!

Als er vragen, opmerkingen of aan-
dachtspunten zijn, laat het ons weten.
Dan gaan wij ermee aan de slag.

Stichting Sprookjestocht Beek 

Er was eens....



De organisatie
In 2003 was de eerste editie van de Sprookjestocht in Beek, georganiseerd ter gelegen-
heid van het 10 jarig jubileum van Z.V.C. de Kneeschers. De tocht werd een doorslaand 
succes en vormde de basis voor succesvolle edities in 2003, 2008, 2017 en hopelijk 
ook in 2022! 
 
De organisatie is ondergebracht onder Stichting Sprookjestocht Beek en heeft tot doel-
stelling een sprookjesachtig evenement te organiseren dat een glimlach tovert op de 
gezichten van de vele bezoekers.
 
In verschillende werkgroepen wordt veel werk verzet en werken wij, na maanden van 
voorbereiding, toe naar die ene magische dag: zondag 17 juli 2022.
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jorg@sprookjestochtbeek.nl
06-14 43 48 38

Bas Souren
Penningmeester
bas@sprookjestochtbeek.nl
06-82 53 42 96

Frank Gubbels
Decorbouw
06-27 53 86 58

Robert Coenen
Decorbouw
06-46 61 77 19

Patrick Kersemakers
Secretaris
patrick@sprookjestochtbeek.nl

Ralph Huntjens
Sprookjes, PR
pr@sprookjestochtbeek.nl
06-42 10 40 54

Roy Hermans
Vrijwilligers
info@sprookjestochtbeek.nl
06-46 71 74 43



Ook deze editie willen we de toegang tot de Sprookjestocht betaalbaar houden 
voor iedereen! Daarom blijven we vasthouden aan een sprookjesachtige prijs 
voor een toegangskaart van slechts € 5,-. Dit is inclusief versnaperingen onder-
weg en een leuk aandenken op het einde van de tocht.

Magische kaarten

Arrangementen
Nieuw dit jaar zijn de arrangementen 
voor personeelsverenigingen.   
Wij hebben een sprookjesachtig 
arrangement samengesteld, zodat 
zij een gezellige middag kunnen 
beleven.  

Weet jij een personeelsvereniging die 
wel zin heeft om een sprookjesachti-
ge dag te beleven? 
Laat het ons weten of stuur ze  
onderstaande link: 
www.sprookjestochtbeek.nl/actie-pv/ 

Kaartverkoop
Vanaf zaterdag 16 april zijn de  
magische toegangskaarten voor de 
Sprookjestocht verkrijgbaar op de 
volgende locaties: 

Sjeunkes Kinderschoenen
Centrum Beek 

Randy’s Bloemen  
Makado Beek

www.sprookjestochtbeek.nl 
online







De Sprookjestocht zorgt niet alleen 
voor levendigheid en saamhorigheid, 
onder de ruim 3.000 bezoekers, maar 
zeker ook binnen de Beekse gemeen-
schap. 
 
Bij de editie van 2017 hebben wij 
voor de locatie “de Dagbeeker” van 
Stichting Daelzicht een belevenistuin 
aangelegd. 
 
Maar liefst € 8.000,- werd 
opgehaald voor het goede doel! 
Dit bedrag werd geïnvesteerd in 
materialen, waarmee de vrijwilligers 
van de Sprookjestocht met eigen 
handen de belevenistuin 

aanlegden. 
 
Bij deze editie willen we niet op 
voorhand een goed doel aan de 
Sprookjestocht koppelen, omdat we 
verwachten minder (sponsor)inkom-
sten te krijgen als gevolg van de 
Corona pandemie 

Wij willen een eventueel batig saldo 
spenderen aan initatieven voor de 
Beekse jeugd.  
 
Dit willen we samen met de Beekse 
jeugraad en kinder Burgemeester 
bespreken.

Het goede doel



Het goede doel





De route
De Sprookjesachtige route zal bij de editie van 2022 iets anders dan de voorgaande 
edities zijn. We gaan gebruikmaken van de parkeerplaats op de “hertenweide” naast 
het bejaardenhuis/de achterkant van Jan Linders. Ook maken we van het Park Gen-
broek een sprookjesachtige omgeving.
Tot slot is het start- en eindpunt het Sprookjesterrein aan de achterkant van het 
gemeentehuis. Dit zal worden omgetoverd tot een magisch, sfeervol plein.

1. De Koning
De trompettisten en poortwachters heten 
de bezoekers welkom bij de Koning. 
Alwaar de Hofnar het publiek vermaakt en 
de Koning de bezoekers toespreekt.
2. Kleren van de Keizer
Bij de kleren van de Keizer zijn twee 
oplichters in het spel die de mooiste 
kleren maken voor de Keizer...
3. Assepoester deel I
Assepoester moet hard werken voor haar 
stiefmoeder..zou ze naar het bal mogen?
4. Peter Pan 
Het piratenschip van kapitein Haak is 
neergedaald. Zal Peter Pan Wendy uit de 
handen van Kapitein Haak houden?
5. Sneeuwwitje
De dwergen krijgen bezoek van Sneeuw-
witje... zal de Prins Sneeuwwitje wakker 
kussen?
6. Roodkapje en de boze wolf
Zal de boze wolf oma en roodkapje 
opeten of kan de jager de helpende hand 
toesteken?
7. Hans en Grietje
Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt er 
aan mijn huisje? 
8. Aladdin nieuw!nieuw!
Welke wens mag Aladdin uitspreken aan 
de geest...krijgen we een vliegend tapijt 
door Beek?

A. Sprookjesplein
- m.m.v Toneelclub Genhout
- Ballonnenclown
- Schmincken
B. Beleving op het Sprookjesplein
- Springkussen(s)
- Klimboom
C. Rattenvanger van Hamelen
De bezoekers worden beschermd tegen 
het geluid van de fluit van de rattenvanger 
van Hamelen.
D. Toverdrank 
Proef van de magische toverdrank.
E. Wegwijs tovenaar
De tovenaar wijst de bezoekers de weg 
naar het vervolg van de Sprookjestocht
F. Assepoester deel II, glazen muiltje
Prins Luc met het glazen muiltje
G. Kort intermezzo

9. Doornroosje 
Zal Doornroosje ontwaken of steekt de 
boze heks er een stokje voor?
10 Frozen
Anna, Olaf en Elsa zorgen weer voor een 
muzikaal intermezzo.
11 Belle en het beest nieuw!nieuw!
Zal het beest de hand krijgen van  Belle 
...en dansen ze samen de toekomst
tegemoet?



Belangrijke datums
in de maanden voorafgaand aan de Sprookjestocht zijn een aantal datums belangrijk. 
Noteer deze datums alvast in je agenda.

15
juli

Start opbouwen
opbouw Sprookjesplein16

Generale repetitie 
aanvang 19.00 uur 

juli

Promotie Sprookjestocht Paasmarkt 
flyers uitdelen I kaartverkoop

Promotie Sprookjestocht Plus 
flyers uitdelen 

15
mei

??

18
juli

17
juli

Sprookjestocht
+ aansluitend feestavond

Opruimdag 
Help jij ons mee? Meld je aan!



Repetities 

Vragen? 
Neem contact op met Ralph Huntjens
pr@sprookjestochtbeek.nl
06-42 10 40 54 

De repetities vinden plaats op maandagavonden. Wij stellen het op prijs als je minimaal 
5 minuten voor aanvang aanwezig bent. We repeteren bij Café D’n Dobbele Vônck, 
Raadhuisstraat 14 te Beek.
 
Het maken van een oefenschema is niet altijd makkelijk met de drukke agenda’s van 
een ieder. Daarom hebben we het aantal keren oefenen proberen te beperken.
Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, neem dan contact op met Ralph.

De repetities staan ook deze keer onder de bezielende leiding van onze regisseur 
Thijs van Es.

Let op: dit schema kan nog worden aangepast. :  
Kijk op www.sprookjestochtbeek.nl/vrijwilligers voor het meest actuele  
oefenschema.

19.00 uur 19.30 uur 20.00 uur 20.30 uur
30 mei Sneeuwwitje Frozen Peter Pan Roodkapje
06 juni Assepoester Hans & Grietje Doornroosje Aladdin
13 juni Kleren van de keizer Peter Pan Roodkapje Belle & het Beest
20 juni Sneeuwwitje Frozen Doornroosje Hans en Grietje
27 juni Kleren van de keizer Assepoester Belle en het Beest Koning
04 juli Peter Pan Aladdin Frozen Doornroosje
11 juli Sneeuwwitje Kleren van de keizer Belle & het Beest Assepoester
15 juli generale repetitie om 19.00 uur ALLEN!

Oefenschema



Decorbouw

Vragen? 
Neem contact op met 
Frank Gubbels  of  Robert Coenen 
06-27 53 86 58 R  06-46 61 77 19

De magische decors worden gemaakt door een enthousiaste decorploeg die sinds maart van dit 
jaar iedere week aan de slag is. Nieuwe decors voor de nieuwste sprookjes, maar ook bestaande 
decors worden helemaal vernieuwd!  
 
Wil je ook komen helpen of een kijkje nemen bij de vorderingen van de decorbouw? Bezoek dan 
de optochthal van de Baeker Pottentaote. Hier zie je de decorploeg aan het werk! 

Wekelijks wordt op zaterdagmorgen tussen 9.00-12.00 uur geklust.
Op dinsdag, woensdag en donderdag in de ochtend en tot slot op de woensdagavond wordt er 
getimmerd en gezaagd....alles voor de magische Sprookjestocht.



 
Blijf op de hoogte van de Sprookjestocht en volg ons via :

WWW.SPROOKJESTOCHTBEEK.NL

Of kijk op de speciale vrijwilligerspagina:

www.sprookjestochtbeek.nl/vrijwilligers

Blijf op de hoogte!
Tijdens de ‘kick off’ op vrijdag 8 april hebben we jullie geïnformeerd over de Sprookjestocht 2022. 
Vanzelfsprekend willen wij jullie als vrijwilligers op de hoogte blijven houden van de onwikkelingen 
van de Sprookjestocht! 
 
We zullen dit frequent doen via E-mail, maar zeker ook via onze sociale media kanalen.

Heb jij tips, vragen of opmerkingen over de Sprookjestocht?   
Laat het ons dan weten via: info@sprookjestochtbeek.nl. 

SAMEN  
BELEVEN WIJ EEN 

MAGISCHE 
SPROOKJESTOCHT  



Zondag
17 juli 2022

meer info? klik hier


