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Toneeltekst

De toneeltekst is gebaseerd op het prentenboek De steen en de tijd.

Een zwerfkei vertelt over de geschiedenis. Hij heeft al heel wat gezien en 
meegemaakt! 
In vijf korte scenes wordt de geschiedenis van de steen gespeeld. 

Sommige dingen is de steen vergeten. Gelukkig is er een bibliothecaris met 
boeken, waarmee de steen zijn geheugen kan opfrissen. 

Veel plezier met deze toneeltekst!

Let op: Op de tekst rust copyright. Verspreid deze niet verder en zet hem niet zelf 
online. U mag hem wel gratis gebruiken om te spelen op school. 

https://www.rianvisser.nl/2020/03/de-steen-en-de-tijd/
https://books2download.vrijeboeken.com/book/9789491647260-de-steen-en-de-tijd.html
https://www.rianvisser.nl/downloads/DeSteenEnDeTijd_digibordles.pdf
https://www.rianvisser.nl/downloads/DeSteenEnDeTijd_handleiding.pdf


TONEELSTUK DE STEEN EN DE TIJD – © TEKST RIAN VISSER  PAG 2

Kostuums en attributen

Zwerfkei
Maak een kostuum voor de zwerfkei. Verstop je 
bijvoorbeeld achter een groot grijsgeschilderd stuk 
karton in de vorm van een zwerfkei. Maak in het 
karton een gat voor het gezicht en twee gaten voor de 
onderarmen.

Bibliothecaris
Heeft een karretje met boeken bij zich. 
 

Kostuums voor de korte toneelstukjes:

1. Prehistorie, jager-verzamelaars
Personages: 2 jager-verzamelaars en een beer of wolf.
Atrributen: 2 speren.
Kleding jager-verzamelaars: eenvoudige jurk van een jute zak en een koordje.  
Kleding wild dier: masker en/of kostuum. 

2. Prehistorie, eerste boeren
Personages: 1 boer en 1 boerin uit de prehistorie. 
Atrributen: rieten mand met oogst, eenvoudig boerengereedschap, zoals een 
houten schop, bijl of emmer. 
Kleding: een eenvoudige jurk van een jute zak en een koordje.  

3. Middeleeuwen, riddertijd 
Personages: 1 ridder en een 1 jonkvrouw.
Atrributen: eventueel een speelgoedzwaard en schild voor de 
ridder.
Kleding voor de ridder: ridderkostuum of helm.
Kleding voor de jonkvrouw: mooie jurk, kroontje of bloemen in 
het haar.

4. Moderne tijd, stedenbouw
Personages: 2 bouwvakkers.
Atrributen: hamer, duimstok, rolmaat, bouwtekening/landkaart.
Kleding: werkpak en gele helm.

5. Moderne tijd, sneeuw
Personages: 2 spelende kinderen.
Atrributen: sneeuwballen, nepsneeuw (koop papieren sneeuwconfetti of maak het  
zelf met een perforator).
Kleding: winterjas, winterlaarzen, muts, sjaal en wanten. 
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Boeken

De bibliothecaris helpt de steen om zijn geheugen op te frissen. Gebruik hiervoor 
boeken die je deze Kinderboekenweek onder de aandacht wilt brengen. 

Hieronder een paar suggesties:

Prehistorie, jager-verzamelaars
• Reis door de tijd 5 - Terug naar de 

IJstijd, Geronimo Stilton
• Reis door de tijd 7 - De aanval van de 

mammoet, Geronimo Stilton
• Rode reeks 4 - Wat moet ik met een 

mammoet?, Geronimo Stilton

Prehistorie, boeren
• Het grote bouwwerk - de tijd van 

jagers en boeren, Rian Visser

Middeleeuwen, riddertijd 
• De ridder die niet wilde vechten, 

Helen Docherty
• Held op sokken, Bette Westra
• Ridder Tim wil een draak,  

Judith Koppens
• Ridder Florian (serie), Marjet Huiberts
• Jonkvrouw Pernilla en de reddende 

ridders, Mathilde Stein
• Ridder Roemsoes en Het Grote 

Toernooi, Vrouwke Klapwijk
• Ridders en kastelen, spelletjesboek, 

Usborn
• Ridders – Wille Wete,  

Susan Boshouwers
• Vandaag ben ik ridder, Thijs Goverde

Moderne tijd, bouwplaats
• Aan het werk! - Zoek en ontdek, 

Doro Göbel en Peter Knorr
• Het grote boek over de stad,  

Anne-Sophie Baumann
• Kom uit die kraan!, Tjibbe Veldkamp
• Op de bouwplaats - Zoek en ontdek, 

Doro Göbel en Peter Knorr

https://www.bol.com/nl/p/een-reis-door-de-tijd-5-terug-naar-de-ijstijd/1001004006421437/
https://www.bol.com/nl/p/een-reis-door-de-tijd-5-terug-naar-de-ijstijd/1001004006421437/
https://www.bol.com/nl/p/reis-door-de-tijd-7-de-aanval-van-de-mammoet/9200000087039247/
https://www.bol.com/nl/p/reis-door-de-tijd-7-de-aanval-van-de-mammoet/9200000087039247/
https://www.bol.com/nl/p/rode-reeks-4-wat-moet-ik-met-een-mammoet/9200000060487005/
https://www.bol.com/nl/p/rode-reeks-4-wat-moet-ik-met-een-mammoet/9200000060487005/
https://www.bol.com/nl/p/grote-bouwwerk-tijd-van-jagers-boeven-prehistorie-tot-50-voor-chr/1001004006282817/
https://www.bol.com/nl/p/grote-bouwwerk-tijd-van-jagers-boeven-prehistorie-tot-50-voor-chr/1001004006282817/
https://www.bol.com/nl/p/prinses-pernilla-en-de-reddende-ridders/9200000011325869/
https://www.bol.com/nl/p/prinses-pernilla-en-de-reddende-ridders/9200000011325869/
https://www.bol.com/nl/c/mathilde-stein/2153367/
https://www.bol.com/nl/p/ridder-roemsoes-en-het-grote-toernooi/1001004007516092/
https://www.bol.com/nl/p/ridder-roemsoes-en-het-grote-toernooi/1001004007516092/
https://www.bol.com/nl/c/vrouwke-klapwijk/2623312/
https://www.bol.com/nl/p/willewete-ridders/9200000015345261/
https://www.bol.com/nl/c/susan-boshouwers/8936845/
https://www.bol.com/nl/p/aan-het-werk/9200000010039583/
https://www.bol.com/nl/c/doro-gobel/6534276/
https://www.bol.com/nl/c/peter-knorr/3477834/
https://www.bol.com/nl/p/het-grote-boek-over-de-stad/9200000083225935/
https://www.bol.com/nl/c/anne-sophie-baumann/6115843/
https://www.bol.com/nl/p/kom-uit-die-kraan/9200000046075544/
https://www.bol.com/nl/c/tjibbe-veldkamp/2505509/
https://www.bol.com/nl/p/zoek-en-ontdek-op-de-bouwplaats/9200000114281166/
https://www.bol.com/nl/c/doro-gobel/6534276/
https://www.bol.com/nl/c/peter-knorr/3477834/
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Toneelstuk

Opening
De steen staat op het podium en vertelt wie hij is en waar hij vandaan komt.

Steen Ik ben een oude steen. 150.000 jaar geleden lag ik op de rug van 
een gletsjer. Mijn reis duurde duizenden en duizenden jaren. 

 Ik gleed op het ijs naar het zuiden. Toen lag ik nog plat. Kijk zo.

De steen gaat op zijn kant liggen.

Steen  Soms zag ik een mammoet, een holenbeer of een wolf. En heel 
soms zag ik mensen. 

 O, ik hoor wat. Volgens mij komt er iemand aan!
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SCENE 1: PREHISTORIE JAGER-VERZAMELAARS

Twee jager-verzamelaars met speren komen het toneel op. 

Jager 1 Brr… wat is het koud. Elke dag is het koud. Ik heb genoeg van al 
dat ijs. 

Jager 2 Ik ook. Kijk wat een mooie grote steen. Laten we hier gaan zitten. 
Naast de steen zitten we uit de wind. 

De jager-verzamelaars gaan bij de steen zitten.

Jager 1 Zullen we een vuurtje maken? Vuur is toch zo’n geweldige 
uitvinding! Het houdt je warm. En je kunt er eten op koken! Wij 
mensen zijn slim, omdat wij vuur kunnen maken. Wij zijn veel 
slimmer dan dieren. 

Jager 2 We kunnen beter eerst iets te eten zoeken. Ik heb honger. laten we 
proberen om een dier te vangen. Daarna roosteren we het vlees op 
het vuur. 

Jager 1 Goed idee! Ik heb ook honger. Laten we gaan jagen! Misschien 
zien we een konijn of een hert? 

De jager-verzamelaars staan op en lopen over het podium op zoek naar een prooi. 
Ondertussen sluipt er plotseling een wolf (of beer) het podium op. 

Wolf Grr … ik heb honger. Hé, daar lopen twee lekkere hapjes. Grrr! Ik 
ga jullie opeten!

Jager 1 Help, een wolf!  
jager 2 Zie je nou wel dat we een vuur hadden moeten maken! Vuur houdt 

wilde dieren op afstand.
Jager 1 Daarvoor is het nu te laat! We kunnen beter rennen!

De wolf (of beer) en de jager-verzamelaars rennen een paar rondjes om de steen. 
Daarna rennen ze samen het podium af. 
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1. TUSSENSTUKJE MET STEEN EN BIBLIOTHECARIS

Steen Dat was lang geleden! Gelukkig konden die mensen aan de wolf 
ontsnappen. Dat weet ik nog wel. Maar ik ben ook heel veel 
vergeten. 

 Waar woonden die mensen? Welke dieren waren er nog meer? 
 O, wat ben ik toch een domme steen! Ik weet bijna niets meer over 

die tijd. 

Bibliothecaris komt het podium op met een karretje met boeken. 
 
Bibliothecaris Dag, steen. Het geeft niets dat je niet alles meer weet. Jij bent ook 

al zo oud!
 Ik kan je wel helpen!
Steen O ja? Hoe dan?
Bibliothecaris Ik heb een paar boeken meegenomen over de prehistorie. Kijk 

maar.

Bibliothecaris haalt een paar boeken uit haar karretje en laat ze aan de steen en aan 
het publiek zien. Ze leest de titels voor. Daarna bladert ze erin en vertelt een paar 
weetjes. 

Bibliothecaris 150.000 jaar geleden was er een ijstijd. Jager-verzamelaars trokken 
rond. Ze moesten steeds op zoek naar voedsel. Ze sliepen in 
hutten, die ze maakten van takken en huiden. Of ze zochten een 
grot om in te slapen. Soms sliepen ze gewoon in de open lucht. 

 Gelukkig konden ze vuur maken. Zo bleven ze warm en konden ze 
vlees roosteren en soep maken. 

Steen Bedankt. Nu weet ik het weer. 
Bibliothecaris Graag gedaan. Dag, steen!

Bibliothecaris gaat van het podium af. De steen mijmert hardop verder.

Steen Die jager-verzamelaars trokken steeds maar rond. Maar ik herinner 
me ook een tijd dat de mensen langer bleven. Ja, nu weet ik het 
weer. Lang geleden hebben mensen mij rechtop gezet. 

 Eens denken … Hoe ging dat ook alweer? 
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SCENE 2: PREHISTORIE BOEREN

Een boer en boerin uit de prehistorie komen het toneel op. De boerin draagt een 
rieten mand met oogst. De boer draagt een houten schop, bijl of emmer. 

Boerin Kijk, man, Ik heb lekkere groente geplukt in onze moestuin. En wat 
heb jij gedaan?

Boer Er was een giet ontsnapt. Ik heb het hek gemaakt.
Boerin Wat een fijne plek hebben we gevonden om te wonen! De grond is 

vruchtbaar. Het weer is prima. 
Boer En we hebben een mooie plaggenhut. Er is ruimte genoeg voor als 

straks de baby komt.
Boerin Ja, wat hebben we het goed. 

Ze merken de steen op.

Boer Hé, kijk wat een grote steen! 
Boerin Ja! Wat doet hij hier? Waar zou hij vandaan komen?
Boer Ik weet het niet. Er zijn hier helemaal geen rotsen. Misschien is hij 

uit de lucht gevallen?
Boerin Ha, ha! Er vallen geen grote stenen uit de lucht.
Boer Hoe komt hij hier dan?
Boerin Ik weet het niet. Zullen we hem rechtop zetten? 
Boer Dat lukt ons niet alleen. Ik zal de andere mannen halen. 

De boer en boerin gaan van het podium af. 

Steen Met heel veel mannen hebben ze mij over 
boomstammen een heuvel op gerold. Ze 
hebben mij rechtop gezet. Kijk zo. 

De steen gaat rechtop staan. 

Steen Ineens leek ik nog groter! Ik kon heel ver kijken. Het was prachtig!

De boer en boerin komen weer het podium op. 

Boerin Wat is onze steen mooi, he? Het lijkt wel alsof de steen een gezicht 
heeft.

Boer Inderdaad! Het lijkt wel of hij naar ons kijkt. We moeten aardig 
zijn voor de steen. De steen is onze vriend. Ik denk dat hij ons 
beschermt. 

Boerin Kom, we gaan bloemen plukken voor de steen. We moeten goed 
voor hem zorgen!

Boer Dag, steen!

De boer en boerin gaan het podium af. 
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2. TUSSENSTUKJE MET STEEN EN BIBLIOTHECARIS

Steen Die mensen hebben mij rechtop gezet. Hoe deden ze dat ook 
alweer? Ik ben het vergeten!

 Ze woonden in hutten. Die heten … Die heten … O, hoe heten die 
hutten toch? 

 Ze vonden mij heel bijzonder! Dat herinner ik mij nog goed. Ze 
brachten mij bloemen. Ze zongen en dansten om mij heen. 

 Ze vonden nog meer grote stenen. Daar maakten ze een 
bouwwerk van. Dat heet een … een … O, wat ben ik toch een 
domme steen! Ik ben zoveel vergeten!

Bibliothecaris komt het podium op met een karretje met boeken. 

Bibliothecaris Het is niet erg dat je het vergeten bent, steen. Ik zal zal je weer 
helpen. 

Bibliothecaris haalt een paar boeken uit haar karretje en laat ze aan de steen en aan 
het publiek zien. Ze leest de titels voor. Daarna bladert ze erin en vertelt een paar 
weetjes. 

Bibliothecaris Kijk, hier heb ik een boek over die periode. Daarin kun je zien hoe 
de mensen toen leefden. Die hutten heten plaggenhutten. 

 De mensen hoefden niet meer rond te trekken. Ze ploegden de 
aarde om en maakten akkers om voedsel te verbouwen. 

 De mensen maakten dieren tam. Ze hadden honden, geiten en 
kippen. 

 Die bouwwerken van grote stenen heten hunebedden. We weten 
niet precies waarvoor die dienden. Misschien begroeven ze er dode 
mensen in? Weet jij het steen?

Steen Sorry, ik ben het vergeten. Het is ook zo lang geleden!
Bibliothecaris Dat geeft niet, steen! Dag! Misschien tot een volgende keer. 

Bibliothecaris gaat van het podium af. De steen mijmert harderop verder.

Steen Je wilt niet weten wat ik allemaal heb meegemaakt. Ik heb 
soldaten gezien. Ze bouwden een kamp rond mijn steen. 

 Weet je wat een soldaat deed? Hij plaste tegen mij! 
 Gelukkig regende het daarna en werd ik weer schoon. 
 De soldaten vertrokken. Naast de heuvel werd een kasteel 

gebouwd. Ineens stond ik middenin een prachtige tuin. 
 Ik herinner me nog een ridder en jonkvrouw! De ridder was 

verliefd op de jonkvrouw. Ik zag ze vaak samen. Ja, dat weet ik 
nog!
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SCENE 3: MIDDELEEUWEN, RIDDERTIJD

Een ridder en een jonkvrouw komen het toneel op. 

Ridder  Zullen we een spelletje doen? Ik zie … Ik zie … 
 Ik zie iets heel moois.
 Ra, ra, wat is het?
Jonkvrouw  Die rozenstruik?
Ridder Nee.
Jonkvrouw O, dan weet ik het! Het kasteel in de verte. Daar!
Ridder  Fout.
Jonkvrouw  Die steen! 
Ridder Fout.
Jonkvrouw Maar kijk dan hoe mooi de steen is. Hij heeft een gezicht. Ik ben 

verliefd op de steen!

De ridder kijkt verdrietig.

Ridder Weet je het echt niet?
Jonkvrouw  Nee, wat is het?
 Is het die vogel in het gras?
 Of is het de lucht?
 Of …
Ridder  Nee, jij bent het zelf. Jij bent de mooiste vrouw die ik ken. 
 Ben je echt verliefd op de steen?
Jonkvrouw   Nee, mallerd. Ik ben verliefd op jou.
 Dat weet je toch?
Ridder  Echt niet?
Jonkvrouw  Nee, echt niet.
Ridder  Jammer zeg.
Jonkvrouw  Ja. Echt jammer!

De ridder kijkt weer vrolijk.

Ridder Gelukkig! Ik wil je iets vragen. 
 Wil je met me trouwen?
Jonkvrouw  Nee, dat kan niet.
Ridder Waarom niet? Heeft dat met die steen te maken?
 Misschien ben je toch verliefd op de steen?
Jonkvrouw  Nee, de steen is prachtig, maar ik ben er niet verliefd op.
 Ik ben nog te jong om te trouwen. Later zal ik met je trouwen. 
Ridder Beloof je dat?
Jonkvrouw  Ja, dat beloof ik!

De ridder en de jonkvrouw lopen hand in hand van het podium af. 
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4. TUSSENSTUKJE MET STEEN EN BIBLIOTHECARIS

Steen Dat was romantisch. Dat, ja weet ik nog goed. Het werd een mooie 
trouwpartij. 

 Waarom waren er eigenlijk ridders? En hoe leefden de mensen in 
een kasteel? Ik had er best weleens binnen willen kijken. Dat ging 
helaas niet. Ik ben veel te groot en te zwaar. 

Bibliothecaris komt het podium op met een karretje met boeken. 
 
Bibliothecaris Dag, steen. Misschien kan ik je 

helpen. 

Bibliothecaris haalt een paar boeken uit haar 
karretje en laat ze aan de steen en aan het 
publiek zien. Ze leest de titels voor. Daarna 
bladert ze erin en vertelt een paar weetjes. 

Bibliothecaris Kijk, hier heb ik een boek over 
ridders en kastelen.  
Eens kijken wat erin staat. 

 De ridders hielpen kasteelheren om hun gebied te verdedigen.  
Ze reden op paarden. 

 Er waren ook ridders die niet van vechten hielden.  
Gelukkig! Het is veel fijner om in vrede te leven.

 Kijk, zo zag het er binnenin het kasteel uit. 
Steen Wat mooi! Wil je dat boek voorlezen?
Bibliothecaris Straks kom ik je voorlezen, steen. Ik moet eerst nog even 

boodschappen doen. Is dat goed? 
Steen Natuurlijk is dat goed. Een steen heeft nooit haast. ik ben hier al 

150.000 jaar. ik heb alle tijd van de wereld.
Bibliothecaris Tot straks dan. Dag, steen!

Bibliothecaris gaat van het podium af. 

Steen Ik sta hier maar en de tijd gaat steeds sneller. Mensen komen en 
gaan. Ik zag hoe er gevochten werd bij het kasteel. Het kasteel is 
nu een ruïne. Van de mooie tuin is ook niets overgebleven. Heel 
jammer. 

 Hier vlakbij kwam een dorp. En verderop werd een stad gebouwd. 
Langs de heuvel liep een weg. Er kwamen mensen voorbij, die op 
weg waren naar de markt. Ik kwamen postkoetsen voorbij. 

 Het was gezellig. Zoveel drukte! Zoveel bedrijvigheid. Mensen 
kwamen vaak even bij mij zitten om een praatje te maken. 

 Maar ineens vonden ze dat ik in de weg stond. 
 De stad werd groter. Hij kwam steeds dichterbij. En ineens vonden 

ze dat ik in de weg stond!  
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SCENE 4: MODERNE TIJD 

Twee bouwvakkers komen het toneel op. Ze kijken op een bouwtekening of 
landkaart en banjeren over het podium. Ze meten en passen. Daarna merken ze de 
steen op.

Bouwvakker 1 Waarom staat die steen hier?
Bouwvakker 2 Weet ik veel.
Bouwvakker 1 Die steen moet aan de kant. We gaan hier een flat bouwen. 
Bouwvakker 2 Ja, ga eens aan de kant, steen!

De steen reageert niet. 

Bouwvakker 2 Kom, we tillen hem op.

De bouwvakker duwen tegen de steen, maar het lukt niet hem te verplaatsen. 

Bouwvakker 1 Het lukt niet. Hij is veel te zwaar. Stomme steen!
Bouwvakker 2 Waar komt dat ding eigenlijk vandaan?
Bouwvakker 1 Geen idee. Hier zijn helemaal geen rotsen. 
Bouwvakker 2 We hebben een takelwagen nodig. We zetten we hem ergens 

anders neer. 
Bouwvakker 1 Goed idee! Wat moeten we met die stomme steen! Die hoort hier 

niet.

De bouwvakkers verlaten het podium.
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5. TUSSENSTUKJE MET STEEN EN BIBLIOTHECARIS

Steen: Duizenden jaren stond ik op dezelfde plek en ineens moest ik weg.
Dat is nog niet zo lang geleden gebeurd. Ik weet het nog goed. 
Maar ik begrijp het niet. Waarom moest ik weg? 

Bibliothecaris komt het podium op met een karretje met boeken. 

Bibliothecaris Dag, steen. Ik begrijp wel dat je geschrokken bent. Hier heb ik een 
stapel boeken over de stad en de bouwplaats. 

 Er komen steeds meer mensen op de wereld. Zij hebben huizen 
nodig om in te wonen. De steden breiden uit. Daarom moest je 
weg. 

Steen Hoe heet dat ding waarmee ze mij optilden?

Bibliothecaris haalt een paar boeken uit haar karretje en laat ze aan de steen en aan 
het publiek zien. Ze leest de titels voor. Daarna bladert ze erin en vertelt een paar 
weetjes.

Bibliothecaris Dat heet een takelwagen. Kijk, met een graafmachine hebben 
ze een stuk grond afgegraven. Deze machine heeft een straat 
gemaakt.  

Steen En waar sta ik nu?
Bibliothecaris Je staat op een vluchtheuvel midden op een rotonde. 
Steen Bedankt. 
Bibliothecaris Zal ik je voorlezen over de stad?
Steen Kuch, kuch. Ik voel me niet zo lekker. Al die uitlaatgassen!  
Bibliothecaris Dan kom ik later wel terug. Dag, steen!

Bibliothecaris verlaat het podium. De steen mijmert harderop verder.

Steen  Daar stond ik dan. Auto’s raasden om me heen. Niemand had tijd 
voor mij. Ik werd zwart van de uitlaatgassen. 

De steen hoest en kucht. Daarna houdt hij een hand op en kijkt verbaasd omhoog. 

Steen Hé, het sneeuwt. Alles wordt wit. Net als lang, lang geleden. Toen 
was de aarde bedekt met ijs. O, wat mooi! Ik hou van sneeuw. 
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SCENE 5:  MODERNE TIJD, SNEEUW 

Een meisje en een jongen komen het podium 
op. Ze zijn winters gekleed met laarzen, mutsen, 
sjaals. Ze gooien papieren sneeuwconfetti in de 
lucht.

Meisje Het sneeuwt!
Jongen Ja, het sneeuwt. Laten we 

sneeuwballen gaan gooien.
Meisje Ik vind het mooi als alles wit is.
Jongen Ja, ik hou ook van sneeuw.
Steen Ik hou ook van sneeuw.

De kinderen stoppen met spelen en kijken verbaasd om zich heen.

Meisje Hoorde jij iemand praten?
Jongen Ja, maar er is niemand.
Steen Vroeger was de wereld ook wit. Heel lang geleden. 
Meisje Nu hoorde ik het weer. 
Jongen Volgens mij was het de steen.
Meisje Dat kan niet. Stenen praten niet. 

De kinderen onderzoeken de steen. 

Meisje  Wat een mooie steen! 
Jongen Het lijkt wel of hij een gezicht heeft. 

De kinderen gaan dichtbij de steen staan en drukken hun oor er tegenaan. 

Meisje Het is de steen! Hij praat!
Jongen Ik hoor het ook. De steen zegt dat de sneeuw hem doet denken 

aan de ijstijd, 150.000 jaar geleden. Toen kwam hij hier naartoe. 
Zou hij echt zo oud zijn?

Steen Ja, ik ben heel oud. Ik heb nog mammoeten gezien. Misschien 
komt er straks wel een mammoet. 

Meisje Dat kan niet. Die zijn uitgestorven.
Steen Wat jammer. Het waren zulke mooie dieren. Ik voel me zo oud. En 

ik voel me eenzaam. Willen jullie mijn vrienden zijn?
Jongen Natuurlijk willen we dat! 
Meisje We gaan een sneeuwpop voor je maken? Vind je dat leuk?
Steen Jullie zijn lief. Dank je wel!

De kinderen nemen de steen bij de hand. Met z’n driëen buigen ze voor het 
publiek. 

Einde!


