De Steen
Auteur: Stijn de Boever
Geschikte leeftijd: Tot 13 jaar
Duur activiteit: 20 minuten
Terrein: Zaaltje
Benodigde begeleiders: Min 2
Materiaal:
- Groot blad papier
- Muziek Bram Vermeulen - De Steen
- Theelichtjes

Beschrijving van de activiteit
Inleiding:
In het midden liggen hier allerlei soorten stenen. Je hebt stenen die voorkomen in de natuur, en stenen die wij
als mens gebruiken. Ik zou het eerst over deze laatste willen hebben.
(ik neem een baksteen)
Een steen op zich is maar een steen… zoals hij hier eenzaam ligt kan je er niet zo veel mee doen. Maar wanneer
je veel zo’n stenen hebt… ja, da verandert de zaak… Dan kan je vanalles gaan bouwen… Dit kan gaan van een
tuinhuis tot een kasteel. Er zijn heel mooie gebouwen met stenen, en er zijn ook gebouwen die we misschien
beter niet gebouwd hadden met die stenen… .
We zijn nu op de 2e dag van het kamp, en we zijn gisteren gestart als een hoop stenen die samen in een bus
gepropt werden. We waren 36 losse stenen zoals de steen die voor me ligt. Maar we zijn nu langzaam als steen
een gebouw aan het maken… het gebouw van het kamp Middelkerke. Wat voor gebouw we maken, hangt
zowel van de leiders, als van jullie af.. .maar ik weet dat zeker dat wij als leiders een heel mooi gebouw willen
maken… ik hoop jullie ook.
Iedereen die wilt meewerken een mooi kamp, een mooi gebouw zou ik vragen dat ze ergens op dit kamp een
steen meenemen, en die leggen op dit blad.
Over de andere soort stenen, de stenen uit de natuur, laat ik Bram vermeulen zingen. Probeer er voor jezelf de
boodschap uit te halen.
Bram Vermeulen - De Steen
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen.
Het water vindt er altijd een weg omheen.
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Misschien eens gevuld van sneeuw en regen,
neemt de rivier mijn kiezel mee.
Om hem dan glad en rond gesleten,
te laten rusten in de luwte van de zee.
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
ik leverde 't bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
ik leverde 't bewijs van mijn bestaan
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
het water nooit dezelfde weg zal gaan.
Nabespreking
Wie kan mij vertellen wat Bram wilt zeggen met zijn liedje?
Kinderen mogen rustig gaan slapen.
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