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Voorwoord  
Welkom bij de vierde editie van de Sprookjestocht!
Vandaag mogen we maar liefst 3.000 bezoekers gastvrij ontvangen voor een 
magische beleving. Dat de Sprookjestocht leeft, blijkt wel uit het feit dat we ruim 
2 weken voor de start zijn uitverkocht!  We ontvangen bezoekers uit de Euregio, 
Noord-Limburg en zelfs Brabant. 
 
Maar liefst 160 vrijwilligers hebben zich de afgelopen maanden ingezet en gaan 
vandaag zorgen voor een onvergetelijke dag, van decorbouw tot acteurs, grime 
tot organisatie.

Bij deze vierde editie creëren we nog meer beleving en vertier voor het gehele 
gezin: van special effects tot straattheater op ons Sprookjesplein. Een hele 
organisatie qua tijd, verantwoording, energie en financiële middelen. 
 
Wij zijn daarom ook megatrots dat we ook deze editie een betaalbaar evenement 
voor het gehele gezin organiseren. Dank aan alle vrijwilligers, sponsoren en 
organisaties die ons een warm hart toedragen! 

Wij zijn erg benieuwd hoe jullie de Sprookjestocht hebben beleefd, we zijn 
benieuwd naar jullie mening!

Wij wensen jullie een Sprookjesachtige dag toe

Namens de Stichting Sprookjestocht Beek  
 
Jorg Lacroix 
Voorzitter

      Jorg              Bas   Patrick            Ralph             Robert          Frank               Roy
    Lacroix       Souren       Kersemakers      Huntjens        Coenen        Gubbels        Hermans
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Voorwoord
Beste jongens en meisjes, papa’s en mama’s,
opa’s en oma’s,

Welkom in Beek bij de vierde editie van de 
Sprookjestocht.  

Beek wordt op 17 juli omgetoverd tot een 
mini-sprookjesland, met kabouters, prinsessen, 
koningen, elfjes, heksen, ridders enzovoorts. 
Niet alleen voor de kleine, maar ook voor de grote 
mensen een ware belevenis.

Zo’n 160 acteurs, actrices, decorbouwers, grimeurs, kleermakers en andere 
vrijwilligers hebben maandenlang hard gewerkt en gerepeteerd, en zetten 
vandaag hun beste beentje voor om deze dag tot een geweldig feest en een 
groot succes te maken. Ik wil hen daar heel bijzonder voor bedanken. 

Niet alleen de oude sprookjes van Andersen en de gebroeders Grimm zijn in de 
route opgenomen - Sneeuwwitje met haar dwergen, Roodkapje en de boze wolf, 
Assepoester met haar prins - maar ook de nieuwe “Disney” sprookjes zoals “Belle 
en het Beest” en “Frozen”. Fantastisch om te zien hoe de organisatie van de 
Sprookjestocht voortdurend bezig is om het concept aan te scherpen en de tocht 
nog leuker en spannender te maken dan voorgaande edities.
 
Laat je meevoeren in deze magische wereld, zing “Let it go” met Elsa, geniet van 
al het moois dat Beek te bieden heeft!

Ik wens alle bezoekers, groot en klein, én alle vrijwilligers een mooie en 
sprookjesachtige dag toe!

Christine van Basten-Boddin
Burgemeester van Beek
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Samen voor een sterk centrum.



Sprookjestocht puzzel
Gedurende de Sprookjestocht komen jullie in willekeurige volgorde een letter 
tegen. Samen vormen deze letters een woord. Zoek goed naar de letters en 
probeer de oplossing te vinden. 

De oplossing kan via www.sprookjestocht.nl/puzzel of de Qr-code 
worden ingestuurd. Onder de juiste inzendingen worden leuke 
prijzen verloot.  De winnaars krijgen persoonlijk bericht, hun 
kaartjes worden thuisgestuurd. Tevens worden de winnaars op de 
website gepubliceerd. 

Wij wensen jullie alvast veel plezier bij de tocht en hopen op veel goede 
oplossingen!

Wat kun jij winnen als deelnemer?

cadeaubon 
t.w.v. € 50,-1X

TOEGANGS-
KAARTJES4X

ZOMER
ABONNEMENT2X 

Twee 
toegangkaart(en)5X 
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Plattegrond Sprookjesterrein
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/ CONTENT MANAGEMENT

/ SOCIAL MEDIA

/ CONVERSIE OPTIMALISATIE

/ PROJECTMANAGEMENT

/ ADVERTISING

/ ECOMMERCE



Koning

Kleren van de keizer

Assepoester

Peter Pan

Sneeuwwitje

Toverdrank

Roodkapje

Hans en Grietje

Aladdin

Doornroosje

Frozen

Belle en het Beest

Rattenvanger van Hamelen Prins van Assepoester Bewaakte oversteek

Weg naar Hamelen Water  tappunt

De Sprookjesachtige route
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Steun de
Baeker Vastelaovend

waer lid van het
Pottentaote tribunaal

De magische decors zijn gebouwd in de Optochthal  
van de Baeker Pottentaote

Scan de code



#Goedeten.
#Daarhoudenwevan.

Wij geloven in sprookjes maar..



www.owensmith.nl



160 vrijwilligers die SAMEN zo een evenement 
organiseren, met zo een saamhorigheid binnen   

de Beekse gemeenschap, gewoonweg geweldig!  
Ik heb dan ook met plezier aan alle vier de  

Sprookjestochten meegewerkt.  
Als je de kinderen ziet stralen die dag, 

ben je het werk van maanden  
zo vergeten.                  

“
Vrijwilligers over de Sprookjestocht

    Sprookjestocht is voor mij een dag 
genieten van grote mensen en kleine kinderen die 

genieten. De kinderen van “toen” zijn nu al wat 
ouder en gaan dan misschien met hun jongere

neefje, of vriendje. 

“ “

Met de Sprookjestocht laat een klein  
dorp zien hoe groot het kan zijn! Een uniek 
laagdrempelige tocht voor jong en oud… 

mijn oma van 91 jaar loopt zelfs mee!  
Samen met onze grimeploeg mogen we meer dan 

80 acteurs schminken, dat geeft een geweldige 
kick als je alle vrijwilligers ziet! Sprookjes komen 

echt tot leven bij ons in Baek.     
 

Anouk Lammertse  grimeploeg

“

“

Kurt Schlechtweg straatartiest

“

Henk Lacroix, decorbouw
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       Voor de vierde keer ben ik als regisseur en schrijver 
betrokken bij de sprookjestocht.  

Ook deze editie heeft alles in zich om een onvergetelijke 
topper te worden.

Met veel plezier heb ik de afgelopen tijd geoefend met 
enthousiaste spelers, die er voor gaan.  

De decors en kostuums zijn prachtig en met 
man en macht hebben we ervoor gewerkt.

Beek mag enorm trots zijn op de vrijwilligers van de 
Sprookjestocht 2022, ik ben dat in ieder geval.

“

“

Thijs van Es, regisseur en schrijver Sprookjestocht 



www.bowlingstardust.nl

De zanger,
entertainer,
dj en spreker.
Boek nu! Een feest organiseren? Dan bent u bij 

Crija Partyverhuur Limburg aan het 
juiste adres!

• Tentenverhuur
• Partyverhuur
• Attractieverhuur
• Decorverhuur
• Drankenservice 
• Catering
• Muziek, licht en geluid

En het feest kan beginnen……
Meer weten:

Telefoon: 046-7440024
www. partyverhuurlimburg.nl

Mail: info@partyverhuurlimburg.nl

Meer zien, is meer kunnen
De wereld verandert voortdurend, vooral
in deze tijd. Wij volgen de laatste 
ontwikkelingen en houden onze kennis 
up-to-date. 

Toegankelijk, persoonlijk en deskundig.

Wij zijn BPV.

Sieraden en Bijouterie

Markt 6
6191 JG Beek
0621210703

Maandag: Gesloten
Dinsdag-Vrijdag: 10 - 18 uur
Zaterdag: 10 - 17 uur

Info@Patroushka.nl
www.Patroushka.nl

JO DABEKAUSEN
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          De Sprookjestocht is ‘n uniek  evenement in de 
Gemeinte Baek én omsjtreeke. ‘T is sjiek om te zeen 
dat ‘veer’ al die jaore zwoaväöl luuj op de bein kriege 
hieveur.  Mèr auch de veurbereidinge zin hjèl leuk; 
‘t repeteere van de sprookjes is altied lache mit ‘nne 
haup kwatsj en sjpas, sjus wie ‘t oetzeuke en passe 
van de kostuums. Ich höb tiejens alle veurgaonde edi-
ties dezelfde rol gesjpeeld en höb dat mit väöl plezeer 
gedaon. ‘N paar daag veur de Sprookjestocht begint de 

gezonde sjpanning, mèr op de daag zelf is dat altied sjnèl veurbie en maake 
veer d’r mit z’n alle eine fantastische daag van. Ich höb d’r weer zin in!”   

“

Paul Coumans,  vrijwilliger  en Keizer bij kleren van de Keizer

      Voor mij persoonlijk is de Sprookjestocht wel iets heel speciaals. 
Ik beschouw het als mijn “kindje” want 20 jaar geleden heb 
ik in Epen een tocht gewandeld met als thema sprookjes.  
Ik had direct, dit kunnen we in Beek ook maar dan nog 
beter!   Een leuke anekdote is  dat een sprookje wel zo’n  
20 x wordt opgevoerd weet ik dat Sneeuwwitje al na 5 x  
gekust te zijn door de Prins, de zoenen steeds inniger 
werden. Dit was uiteindelijk voor iedereen hilarisch om te 
zien…..  Het unieke van de Sprookjestocht de saamhorigheid 
van alle vrijwilligers want geloof me, dat is echt uniek in het Beekse!!  Gewoon super 
leuk om met zo veel vrijwilligers iets voor de gemeenschap te doen en uiteraard ook 
geweldig om de blije gezichten van de kinderen te zien tijdens de sprookjes.

“

“
Eric Heuts, Kapitein Haak 

“





Van huishoudelijke aard
• Uw kaartje voor de Sprookjestocht zal gecontroleerd worden bij de start. Uw kaartje 

kunt u digitaal met de QR code tonen of overhandigen bij de controle. 

• Probeer zoveel mogelijk op het tijdstip van vertrek, zoals op uw kaartje is aan- 
gegeven, te beginnen aan de Sprookjeswandeltocht. Dit om de rondgang zo goed 
mogelijk te reguleren, zodat iedereen de sprookjes goed kan zien.  

• Voor vragen m.b.t. hulpverlening belt u met de  EHBO  06 52 41 83 52. Voor overige 
vragen over de Sprookjestocht kunt u contact opnemen met; 
06 46 71 74 43 (Roy Hermans)  06 14 43 38 48  (Jorg Lacroix)

• U kunt niet contant betalen bij de buffetten, alleen met consumptiebonnen, 
die verkrijgbaar zijn voor € 2,20 op het Sprookjesterrein.

• Consumptiebonnen voor dit evenement zijn enkel te gebruiken op het 
Sprookjesterrein en niet inwisselbaar tegen contanten. De consumptiebonnen zijn 
alleen geldig op 17 juli 2022. 

• Rond 19:00 uur sluiten de buffetten en worden geen consumptiebonnen meer 
aangenomen. 

• De organisatie (Stichting Sprookjestocht) is op generlei wijze verantwoordelijk voor 
enige vorm van schade en/of letsel aan personen en/of goederen, al dan niet door 
toedoen van de organisatie. Zij kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

• Voorafgaand, tijdens en na afloop worden er foto en video opnames gemaakt van de 
Sprookjestocht. Als u hier bezwaar tegen heeft, meldt u dan bij de organisatiet. 

• Eventuele wijzigingen ten opzichte van dit programmaboekje onder voorbehoud.

We zijn benieuwd naar 
jullie mening!

Vul onze magische 
enquête in via

 
www.sprookjestochtbeek.nl/enquete
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Betoverende fashion bij,,

WWW.HENNEKENS.NET

SAMEN voor een 
SUCCESVOLLE

SPROOKJESTOCHT



Luc Baltus, Minouschka Beckers, Monique Beckers, Diana Bongers, Guy Bours, Jarno Busman, 
Jan Claassens, Robert Coenen, Hao Coenen, Paula Coenen, Paul Coumans, Mandy Coumans, 
Sef Cox, Anouk Cuypers, Brigitte Dankers, Katinka de Bats, Wendy De Moor, Patrick de Vries,  

Wies Delil, Nic Delil, Bert Diederen, Marjo Dijkstra, Henk Driessen, John Driessens, Vera Dubislav, 
Esmee Dukers, Noëlle Dukers, Bert Eggengoor, Evy Eggengoor, Minou  Eggengoor, Frank Erkens, 

Stan Erkens, Jolanda Falchi, Jos Falchi, Silvan Falchi, Luuk  Feron, Nicolle Feron, Raymond 
Feron, Renee Feron, John Frusch, Mirjam Frusch, Henny Frusch-Ramaekers, Remco Gelissen,  

Gino Gerdingh, Gerald Gorissen, Juul Gorissen, Mirte Gorissen, Annique Gubbels, Feline Gubbels, 
Frank Gubbels, Sanne Gubbels, Koen Harbers, Noëlle Hendrix, Gaby Hennekens, Frank Hermans, 

Roy Hermans, Puck Hermans, Isis Hermans, Erik Heuts, Scott Heykens, Lotte Hounjet, 
Ralph Huntjens, Sander Huveneers, Anouk Janssen, Ton Janssen, Patrick Jaspers, Beau Jonkhout, 

Jade Juriën, Tom Kerkhoffs, Tess Kersemakers, Senn Kersemakers, Patrick Kersemakers,  
Kim Kersten, Angie Klomp-Ramaekers, Aniek Koehoorn, Lian Konsten, Eline Krekels,  

Henk Lacroix, Henkie Lacroix, Jack Lacroix, Jorg Lacroix, Xander Lacroix, Riet Lacroix ,  
Kim Lacroix-Souren, Anouk Lammertse, Michael Last, Marjo Lemmens, Martijn Lenssen,  

Eefje Luijten, Frits Luijten, Lotte Luijten, Angeline Maassen, Jesse Maassen, Jip Maenen,  
Mir Maenen, Mandy Molin, Resie Molin, Nancy Moonen, Monique Mullens, Bert Nijssen,  

Vera Nijssen, Willem Nijssen, Rene Nijsten, Roger Nijsten, Raoul Nix, Ingrid Peeters, Brian Peters, 
Willem Pijpers, Heidi Pittie, Isa Pluis, Raf Pluis, Eric Ramaekers, Lune Reijnders, Susan Renkens, 

Jozef Roebroek, Truus Roebroek, Nicole Romans, Yvonne Rosenboom, Finn Rutten, Michel Ruttten, 
Lisa Savelkoul, Joey Schepers, Jos Schins, Kurt Schlechtweg, Dave Sluijsmans,  

Dennis Smeets, Richard Solberg, Bas Souren, Carmen Souren, Bram Souren, Siem Souren,  
Jenny Souren, Balou Stassen,  Etiënne Stevens, Ilona Stijnen, Melle Stijnen, Max Storms, Michael 

Theuns, Maddy van de Moosdijk, Hay van den Essen, Yvette van den Essen, Juliënne van der Steen, 
Thijs van Es, Fien van Halbeek, Lizzy van Mulken, Miranda van Rheenen, Bianca van Ruiten, Danny 

van Schendel,  Stef van Schendel, Katrien Vandersteen, Patricia van de Pol, Elmar Verpoort,  
Emma Verpoort, Sterre Visschers, Laura Vluggen, Elvira Voncken, Eric Voncken, Nicole Vrancken, 

Willy Vroemen, Serena Westerhof, Evi Weusten, Ilse Weusten, Maurice Weusten, Niek Weusten, 
Angele Willems, Ivo Wintraecken, Paul Wouters, Rick Wouters,

Bedankt alle vrijwilligers!

SAMEN voor een 
SUCCESVOLLE

SPROOKJESTOCHT
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