KLEIN DUIMPJE EN
DE HUILENDE REUS

Een sprookjesachtig avontuur door volwassenen
voor kinderen in 8 korte scènes

door

ARIS BREMER

TONEELUITGEVERIJ VINK B.V.
(Grimas Theatergrime verkoop)
Tel: 072 - 5 11 24 07
E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl
Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

VOORWAARDEN
Alle amateurverenigingen die het stuk: KLEIN DUIMPJE EN DE
HUILENDE REUS gaan opvoeren, dienen in alle programmaboekjes,
posters, advertenties en eventuele andere publicaties de volledige naam
van de oorspronkelijke auteur: ARIS BREMER te vermelden.
De naam van de auteur moet verschijnen op een aparte regel, waar geen
andere naam wordt genoemd.
Direct daarop volgend de titel van het stuk.
De naam van de auteur mag niet minder groot zijn dan 50% van de lettergrootte van de titel.
U dient tevens te vermelden dat u deze opvoering mag geven met
speciale toestemming van het I.B.V.A. Holland bv te Alkmaar.
Copyright: © 2017 Anco Entertainment bv - Toneeluitgeverij Vink bv
Internet: www.toneeluitgeverijvink.nl
E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
worden door middel van druk, fotokopie, verfilming, video opname,
internet vertoning (youtube e.d.) of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te
Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.
Het is niet toegestaan de tekst te wijzigen en/of te bewerken zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te
Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.
Vergunning tot opvoering van dit toneelwerk moet worden aangevraagd
bij het Auteursrechtenbureau I.B.V.A. HOLLAND bv
Postbus 363
1800 AJ Alkmaar
Telefoon 072 - 5112135
Website: www.ibva.nl
Email: info@ibva.nl
ING bank: 81356 – IBAN: NL08INGB0000081356 BIC: INGBNL2A

Geen enkele andere instantie dan het IBVA heeft de bevoegdheid
genoemde rechten van u te claimen, of te innen.
Auteursrechten betekenen het honorarium (loon!) voor de auteur van
wiens werk door u gebruik wordt gemaakt!
Auteursrechten moeten betaald worden voor elke voorstelling, dus ook
voor try-outs, voorstellingen in/voor zorginstellingen, scholen e.d.
Vergunning tot opvoering:
1. Aankoop van minimaal 13 tekstboekjes bij de uitgever.
2. U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de
aanvraagkaart (tevens bewijs van aankoop), met uw gegevens, naar
I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag dient tenminste drie weken voor de
eerste opvoering in bezit te zijn van I.B.V.A. Holland.
3. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste
vergunning toegestuurd.
Vergunning tot HER-opvoering(en):
1. U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de
aanvraagkaart met uw gegevens naar I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag
dient tenminste drie weken voor de eerste opvoering in bezit te zijn
van I.B.V.A. Holland.
2. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste
vergunning toegestuurd.
Opvoeringen zonder vergunning zijn niet toegestaan en strafbaar op
grond van de Auteurswet 1912. Zij worden gerechtelijk vervolgd,
terwijl de geldende rechten met 100% worden verhoogd. Het tarief
wordt met 20% verhoogd voor opvoeringen waarvoor geen
toestemming werd aangevraagd binnen drie weken voorafgaand aan
de voorstelling.
Het is verboden gebruik te maken van gekregen, geleende, gehuurde
of van anderen dan de uitgever gekochte tekstboekjes.
Rechten BELGIË: Toneelfonds JANSSENS, afd. Auteursrechten,
Te Boelaerlei 107 - 2140 Bght ANTWERPEN Telefoon (03)3.66.44.00.
Geen enkele andere instantie heeft de bevoegdheid genoemde rechten
van u te claimen, of te innen.

PERSONEN:
Vijf jongens en meisjes uit één gezin zijn jaren geleden in het
Sprookjesbos verdwaald. Nu worden ze door een crimineel paar
gedwongen sprookjesfiguren te bestelen onder de bendenaam:
“De Lange Vingers”. Deze Vijf (v of m) zijn:
KLEIN DUIMPJE - “KD”, eigenwijs
PINKIE -“Pink”, slim
RINGELING - “Ring”, ijdeltuit
LIKKEPOT - “Lik”, lekkerbek
KLIKKLIK - “Klik”, flapuit
De twee die de Vijf daartoe dwingen zijn:
KA GLIBBER - doortrapte en hardvochtige vrouw
BOET GLIBBER - haar luie, gulzige en niet erg slimme broer
Aan de andere kant van het bos bevindt zich de herberg “In den
Gouden Laars”, uitgebaat door
RIJK DE REUS - een dagelijks huilende herbergier
BELLE DE REUS - zijn moedige vrouw
Een echtpaar, van wie jaren geleden vijf kinderen spoorloos zijn
verdwenen. Hun personeel bestaat alleen uit:
KNOBBEL - hun sympathieke babbelende bediende (m of v)
Drie niet al te snuggere speurders (m of v) doorkruisen het bos om
de Lange Vingers op te sporen en te arresteren.
ZWAM - kleine speurder
ZWABBER - middelgrote speurder
ZWEZERIK - lange speurder
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SPELLOCATIES OP TONEEL:
1. Rechts: de toegang tot de Schuur van Glibber aan de
rand van het bos
2. Midden: Open plek in het bos met een oude holle boom .
3. Links: het terras met entree van Herberg “De Gouden Laars”
een laars met uithangbord aan de gevel
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SCÈNE 1
OPEN PLEK IN HET BOS
(KD komt op terwijl hij kiezelsteentjes opraapt en in zijn broekzak
stopt. Hij loopt naar middenvoor. RING, KLIK en LIK volgen, ploffen
uitgeput neer bij de Holle Boom. PINK volgt en verdwijnt in de
boom)
PINK: Eindelijk, eindelijk, eindelijk.
KLIK: Ik kan niet meer, ik ben doodop.
LIK: Hoe lang zijn we al onderweg?
KLIK: Uren en uren en uren.
RING: Ik zie er niet uit. M’n kleren zitten vol scheuren.
KLIK: Wat haat ik dit Sprookjesbos!
LIK: Klein Duimpje, ik gier van de honger!
KD: Alles is op, dat weet je best. En ik wil dat jij mij KD noemt, en
geen Klein Duimpje. (tot de zaal) Zo klein ben ik niet. Niet meer.
Waarom ze mij ooit Klein Duimpje genoemd hebben? Ik weet het
niet. Als je een ander klein noemt, lijk je zelf zomaar wat groter.
Misschien daarom. Of misschien omdat ik altijd dit doe…. (steekt
zijn duim op als positief teken) ...als iets lukt en als ik iets slecht
vind… (duim naar beneden)…zie je mij dit doen. Maar genoeg over
mij. Nu even over ons vijven. Behalve de duim heeft je hand nog
vier vingers. Dat zijn zij. Die daar dat is…. Hé, Klikklik, kom ‘ns hier!
KLIK: Moet dat?
KD: Dat moet.
KLIK: (gaat staan) Ik zal straks tegen Ka Glibber zeggen dat jij denkt
dat jij de baas bent. Maar zij is de baas! (bij KD) Nou, wat moet je?
KD: Je voorstellen. (tot de zaal) Dit is dus Klikklik.
KLIK: Zeg maar Klik.
KD: Ben ik de Duim, is Klik de wijsvinger. (toont een wijsvinger) Klik
wijst altijd naar een ander. (wijst) Die en die en die daar die hebben
het gedaan!
KLIK: (terug naar de boom) Maar ik heb het zelf ook nooit gedaan.
Nooit…. Poe! Klein Duimpje…. (ploft neer)
KD: Het is KD! En dan hebben we onze middelvinger… (steekt die
op)
LIK: En dat ben ik. (gaat staan) En ik vind het niet leuk als mensen
mij zo opsteken. (steekt middelvinger ook op) Dan doe je rot, rot
naar een ander. (naar KD)
KD: Je hebt gelijk, Likkepot.
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LIK: Zeg maar Lik en ik barst van de honger.
KD: Lik doet nooit rot naar een ander maar denkt altijd maar aan één
ding en dat is….
LIK: Eten!! (terug naar de boom) Maar er is nooit genoeg te eten. Ik
rammel en rammel en mijn maag knort als een hongerig varken.
(ploft neer, bijna bovenop RING)
RING: Sufferd! Kijk uit waar je gaat zitten. Mijn kleren zijn al zo vuil.
KD: Ringeling is zo’n beetje onze ringvinger. (toont deze vinger) Ga
‘ns staan, Ring. (RING gaat staan, schikt de kleren)
RING: Ik schaam me zoals ik eruit zie. (naar KD) Kijk, alles onder de
vuile vlekken en kapot en ik mis een paar knopen...
KD: Je wilde zelf deze kleren aan toen we het bos in moesten. Niet
erg praktisch, zeg nou zelf.
RING: Ik hou van mooi. En niet van het bos. Mooi niet! (terug naar
de boom, gaat voorzichtig zitten)
KD: En dan hebben we nog onze Pinkie. (houdt een pink hoog)
Pinkie, waar is Pinkie?
PINK: (duikt op uit de boom) Present!
KD: Dit is dus Pinkie.
PINK: Pink! Zolang jij Pinkie zegt, noem ik jou Klein Duimpje.
KD: Goed, slimmerd, we zijn inderdaad ongeveer even groot.
KLIK: Even klein, zal je bedoelen.
LIK: En even eigenwijs.
RING: En even vuil.
KD: (tot de zaal) Let maar even niet op die daar. Ze zijn moe. En
koud. We zijn ook al uren onderweg.
RING: Voor niks.
LIK: We hebben niks gepikt.
KLIK: En dat is jouw schuld, KD! Jij dacht bij Sneeuwwitje een glazen
muiltje te vinden.
RING: Iedereen weet toch dat Assepoester die had. Je gaat de schat
van Alibaba toch ook niet in het huisje van Hans en Grietje zoeken!
KLIK: Staan we straks met lege handen.
RING: Krijgen we op onze kop van Ka Glibber.
LIK: En een schop onder onze kont van Boet Glibber.
PINK: Is dat allemaal de schuld van KD? Weten jullie de weg door
het Sprookjesbos? Nee! Jullie sjokken allemaal als makke schapen
achter hem aan. (moppergeluiden) KD, worden we nog niet ‘ns
opgehaald?
KD: We wachten nog even. (tot de zaal) Hebben jullie wel ‘ns van de
Bende van de Lange Vingers gehoord? Nee? De Bende van de
Lange Vingers, dat zijn wij. Pink, Lik, Klik, Ring en ik. Een bende.
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Een soort dievenbende eigenlijk. En daar zij wij niet trots op.
Helemaal niet trots. Dat vinden wij… (duim omlaag) Maar wat
moeten we anders? We worden er ook maar op uitgestuurd. Door
de Glibbers. KA en Boet Glibber. Voor hun moeten we dure dingen
stelen van de Sprookjesmensen. De klok van de zeven geitjes. Het
glazen muiltje van Sneeuwwitje…
PINK: Van Assepoester!
KD: Van Assepoester, o ja. De Glibbers zijn geen fijne mensen. Ze
zijn… (duim omlaag) Als wij niks pikken krijgen we niks te eten.
LIK: Honger!
PINK: Ik wou dat ik een moeder en een vader had.
KD: Maar niemand van ons vijven heeft die.
PINK: We hebben natuurlijk allemaal wel een moeder en een vader.
Ergens. Maar waar zijn die? Zoeken ze ons?
KD: (tot de zaal) Gelukkig hebben wij wel elkaar. We maken wel ‘ns
ruzie maar…
KLIK: (staat) Jij maakt altijd ruzie, KD! En jij ook Likkepot!
LIK: (idem) Dat moet jij zeggen, klikklikklikklikspaan!
RING: (idem) En jij pikt ons brood als we even niet kijken, lelijke
likkepottelikker! (ruziënd gaan ze uit elkaar staan mokken)
KD: We maken dus wel ‘ns ruzie maar als het spannend wordt…
PINK: Of gevaarlijk….
KD: Als er tijdens onze tochten door het Sprookjes iets gebeurt…
PINK: Iets engs…
KLIK: Poe!
LIK: Zoals wat dan?
RING: Ik heb jullie niet nodig!
KLIK/LIK: Ik jullie ook niet! (op dat moment klinkt van ver maar wel
duidelijk een geluid van iemand die luid huilt. ALLEN schrikken en
vliegen in elkaars armen. De angstige Vijf houden elkaar stijf vast)
RING: W.w.w.wat is d.d.dat?
LIK: W.w.w.wie d.d.doet dat?
KLIK: Z.z.z.ijn dat w.w.wolven ofzo?
PINK: D.d.dat kan. Het is een S.s.sprookjesbos.
LIK: En in heel veel sprookjes komen w.w.wolven voor. En wolven
huilen.
KD: Maar het zijn misschien helemaal geen wolven.
KLIK: Wie maakt dan dit geluid?
KD: Misschien gebeurt er iets ergs in het bos.
LIK: Ik vind dit niet leuk.
KLIK: KD, als jij weet wie dit geluid maakt, moet je het wel zeggen!
(het huilen stopt)
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KD: Het leek echt op huilen. Misschien zijn het die zeven dwergen
die om Sneeuwwitje huilen.
RING: Ik wil weg.
LIK: Ik ook.
KLIK: Waar wachten we nog op?
PINK: Waar we hier altijd op moeten wachten. Op Boet Glibber. Die
brengt ons terug.
KLIK: Maar waar blijft hij dan?
LIK: Ik heb honger.
RING: En ik ben bang. (weer gehuil) Ik ben zo bang! KD?
KD: We wachten niet langer. We gaan.
PINK: Maar we kennen de weg toch niet? Als we verdwalen… (het
gehuil wordt sterker en de Vijf angstiger)
KD: We verdwalen niet. Op de heenweg heb ik ook kiezeltjes
gestrooid, kleine witte kiezeltjes uit de beek. Dat gaat perfect! (duim
op) Kijk, daar zie ik de eerste liggen…. Volg mij maar. (raapt het
steentje op, steekt die in zijn broekzak, het gehuil neemt af) Kom,
Lange Vingers, het is nog een heel stuk lopen naar het hok van de
Glibbers. Maar we vinden de weg. Zeker weten. (duim omhoog.
Met KD rapend voorop gaan allen naar rechts en af)
EINDE SCÈNE 1
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SCÈNE 2
SCHUUR VAN GLIBBER
(een uurtje later. KA Glibber loopt geagiteerd heen en weer. BOET
Glibber leunt lui en kauwt de ene na de andere toffee weg)
KA: Je bent een lui varken, Boet Glibber! Je zou een uur geleden al
naar de Holle Boom gegaan zijn en nou sta je hier nog met je
eeuwige vieze kleeftoffees je gebit te bederven.
BOET: De Lange Vingers zijn er toch nog niet.
KA: Hoe weet je dat zo zeker?
BOET: En als ze daar wel zijn kan ‘n beetje wachten geen kwaad. Ze
lopen niet weg. Ze zijn bang te verdwalen.
KA: Ze zijn nog lang niet bang genoeg! Straks komen ze weer met
legen handen hier. Als dat zo is dan stuur ik ze onmiddellijk weer
het bos in.
BOET: En mij dus ook.
KA: Tot die open plek, net als altijd.
BOET: (nieuwe toffee in de mond) Maar verder dan die plek ga ik
niet.
KA: Wat? Ik versta je niet. Uit je mond dat vieze ding!
BOET: (toffee uit de mond en in de hand) Ik ga niet verder dat rotbos
in. (toffee in de mond) Wat wil je ze nou weer laten pikken?
KA: (korte valse lach) Ik heb me nou toch een mooie opdracht voor
die Lange Vingers bedacht. Als dat lukt…
BOET: Ja?
KA: Als ze dat ding voor me pikken ben ik rijk.
BOET: Ik ook?
KA: Zorg jij eerst maar ‘ns dat die vijf slampampers hier zijn. Ga er
heen, nu, vooruit!
BOET: Nee.
KA: Nee?! Zeg jij nee?!
BOET: Nee. Eh… ja. Ik zeg nee. Kijk. Daar komen ze zelf al aan. Hoe
ze dat voor mekaar hebben gekregen…
KA: Wat?! Hebben ze zelf…?! Hebben die…?! Hoe komen jullie
hier?! (KD fier op, meters voor de andere vier Lange Vingers die
schoorvoetend volgen) Wie heeft jullie toestemming gegeven om
van de open plek weg te gaan?! Wel? Krijg ik nog antwoord? Wie
heeft jullie hierheen gebracht?
KLIK: (wijst naar KD) Klein Duimpje.
PINK: O jij, lelijke klikspaan! (zachte bijval van de anderen)
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KA: Klein Duimpje?!
KD: Het is KD!
KA: Heb jij de Lange Vingers hierheen gebracht?
KD: Ja!
KA: Boet!
BOET: Ja? O, ik begrijp het al. (pakt KD beet)
KA: Hoe kan dat snotjoch de weg weten door het bos?
BOET: Misschien heeft-ie een tomtom?
KA: Idioot! De tomtom is nog niet uitgevonden!
BOET: De tamtam misschien? (KLIK naar KA)
KA: Jij bent nog dommer dan je eruit ziet! (KLIK fluistert haar iets in
het oor) Wat? Voor iets lekkers vertel jij mij hoe hij dat deed?
(ondanks zacht protest van de anderen knikt KLIK) Boet! Geef
Klikklik een toffee.
BOET: Moet dat?
KA: Dat moet! (BOET gehoorzaamt, KLIK steekt snel de toffee in zijn
mond) Nou, kom op, maar als je liegt dan… (KLIK mompelt
onverstaanbaar) Wat zeg je? Ik versta je niet. (KLIK probeert te
praten, het lukt niet)
BOET: Dat komt door die toffee. Dan kleven je tanden aan mekaar.
LIK: Ik wil ook een toffee. Ik barst van de honger!
KA: Aha, lekkerbek Likkepot. Jij gaat mij het geheim van Klein
Duimpje vertellen!
KD: Het geheim van KD!
LIK: Krijg ik dan een toffee?
KA: Boet!
BOET: Nog ‘n toffee? Ik hou niks over! (na een kwade blik van KA
gehoorzaamt hij, geeft LIK een toffee)
KA: Nog niet in je mond doen! Eerst zeg je mij hoe…
LIK: (snel) Als we van hier het bos in gaan, dan laat KD steeds
kiezelsteentjes vallen, van die witte uit de beek, en zo vinden we
de terugweg. (stopt snel de toffee in zijn mond)
KA: Boet! Fouilleer hem!
BOET: Wat moet ik?
KA: KD fouilleren! Kijk in zijn broekzakken! (BOET voelt in de zakken
van KD)
BOET: Oké, KA. Maar… daar zit niks bijzonders in. Alleen steentjes.
Heel veel steentjes.
KA: Neem die in beslag!
BOET: Maar wat moeten wij nou met steentjes?
KA: Wij moeten daar niks mee en hij mag er niks mee! Haal ze eruit
en stop ze in je eigen zak! (BOET gehoorzaamt) En jullie…. (tot de
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overige vier) Jullie krijgen vijf minuten om je klaar te maken voor
de volgende opdracht! Vort! (duwt hen ruw richting ingang schuur)
PINK: Volgende opdracht? Maar we zijn nog doodop van de vorige.
RING: En ik zie er niet uit!
LIK: En ik heb honger!
KLIK: Het is niet eerlijk!
KA: Eerlijk? Eerlijk?! Dat woord ken ik niet! (duwt de vier naar binnen
en uit zicht) Jullie krijgen vijf minuten! (sluit de toegang, tot BOET)
Zijn z’n zakken leeg? (BOET knikt, tot KD) Luister, Klein Duimpje…
KD: KD!
KA: Ik noem jou zoals ik zelf wil, Klein Duimpje! Jij hebt het veel te
hoog in de bol. Kijk, van mij mag jij best de baas spelen over de
Lange Vingers, iemand van jullie vijf moet de leider van de bende
zijn. Maar vergeet nooit... ik ben jouw baas! Vertel, waar is het
glazen muiltje van Sneeuwwitje?
KD: Van Assepoester. Sneeuwwitje was niet van dat glazen muiltje.
KA: Van Assepoester dan. Wat kan mij dat schelen.
KD: Ja maar u zei dat we het muiltje van Sneeuwwitje moesten
stelen. Logisch dat wij die bij die zeven dwergen niet vonden. Wel
een glazen kist met Sneeuwwitje erin.
KA: En de klok? Dan hebben jullie toch wel de klok van die Zeven
Dwergen gepikt?
KD: De Zeven Dwergen hebben helemaal geen klok. De Zeven
Geitjes, ja die wel, maar daar waren we niet.
KA: Dus jullie leeglopers komen met lege handen terug!
KD: En met een lege maag. En een volle blaas. Mag ik…? (knikt
richting schuur)
KA: Je mag niet, je moet! Boet, geef die niksnutten een homp brood,
ze moeten zich over vijf minuten hier melden. Vort, Klein Duimpje!
(schopt KD richting schuur)
KD: (kreet van pijn) KD! (af in de schuur, BOET volgt grinnikend)
KA: Lange Vingers en Lege Handen. Ik ben nog veel te lief voor dat
luie tuig. (ze hoort mensen aankomen) Nee hè. Ik kan geen bezoek
gebruiken. (uit het bos komen de speurders ZWAM, ZWABBER en
ZWEZERIK in de volgorde van klein tot groot op. Die volgorde
handhaven ze bij elke op- en afgang. Ze dragen identieke zwarte
kleding maar hebben elk een heel eigen tic)
ZWAM: De naam is Zwam. Speurder.
ZWABBER: De naam is Zwabber. Speurder.
ZWEZERIK: De naam is Zwezerik. Speurder.
KA: De naam is Ka Glibber. Eerlijke huisvrouw.
Z+Z+Z: Aangenaam.
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KA: (poeslief) Nog aangenamer. Heren, wat is het doel van uw
bezoek?
ZWAM: De bende…
ZWABBER: De bende van …
ZWEZERIK: De bende van de Lange Vingers.
ZWAM: Wat…
ZWABBER: Wat weet u….
ZWEZERIK: Wat weet u van de bende van de…
Z+Z+Z: Lange Vingers?
KA: O, de heren bedoelen die vreselijk dievenbende, die vijf
doortrapte schurken, die Lange Vingers, die eerlijke
sprookjesfiguren
bestelen
van
hun
waardevolle
sprookjesartikelen?
Z+Z+Z: Ja!
KA: Nee. Daar weet ik niets van.
ZWAM: Weet u, wij hadden vernomen dat u hier ….
ZWABBER: Dat u hier vijf jonge lieden….
ZWEZERIK: Vijf jonge lieden opgenomen had en verzorgde.
Daarom…
KA: O ja, mijn broer en ik hebben jaren geleden vijf ouderloze
kinderen opgenomen en liefdevol verzorgd. O ja…
Z+Z+Z: Mogen wij ze zien?
KA: Maar, heren speurders, die vijf kinderen zijn op dit uur natuurlijk
naar school! Zoals het hoort. Maar ik zal u niet langer ophouden.
Die bende…
Z+Z+Z: Van de Lange Vingers?
KA: Het gerucht gaat dat die bende zich aan de andere kant van het
Sprookjesbos schuil houdt….
Z+Z+Z: Aan de andere kant?
KA: Ja, helemaal aan de andere kant. En het gerucht gaat…
Z+Z+Z: Ja?!
KA: Dat ze voor een heel gevaarlijke reus werken. Maar… het is een
gerucht. Ik zou toch maar zeer snel die kant opgaan als ik drie
slimme speurders was. (leidt hen vriendelijk maar dringend naar
links)
ZWAM: Een reus…?
ZWABBER: Een gevaarlijke reus….?
ZWEZERIK: Een heel gevaarlijke reus?
KA: Maar met je ogen dicht ziet een reus je niet. En met je vingers in
je oren hoort hij je niet. Dat heb je met reuzen. Succes, heren
speurders. Reuzeveel succes!
Z+Z+Z: Dank u zeer. (af)
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Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

