
Wie zijn Pluck & Pien? 

Pluck en Pien zijn twee kindervriendjes en hebben beiden een bijzondere gave. Ze staan 

beiden nog dichter bij de natuur dan gewone kinderen. Pluck en Pien zijn bedoeld voor de 

kinderen ter vermaak, verrassing en als herkenning voor de kinderen. Kinderen kunnen zich 

met Pluck en Pien identificeren, spelen en communiceren. Pluck en Pien zijn twee 

ondeugende kindervriendjes die middels theater en activiteiten elke dag nieuwe avonturen 

beleven op recreatiepark de Leistert. 
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De bijzondere gave van Puck en Pien 

Pluck en Pien zijn een tijdje geleden vlak bij de Leistert komen wonen. Ze zijn vroeger toen ze 

kleine kinderen waren geraakt door een magische sterrenregen. Ze hebben hierdoor een 

magische verbinding met bepaalde zaken uit de natuur. 

 Pien is een mooi waterwezen, een échte ‘waterrat’. Ze houdt enorm van water en wil altijd 

zwemmen. Pluck houdt meer van de bossen en de dieren. Hij is een echt natuurmens en -

ontdekker!  

Pluck en Pien komen er steeds vaker achter dat ze met hun gave heel veel leuke dingen 

kunnen doen. Pien kan bijvoorbeeld heel lang onderwater zwemmen. En Pluck kan heel 

goed in bomen klimmen. Ze gaan er steeds meer mee proberen maar willen het ook stiekem 

ook geheim proberen te houden, al lukt dat niet altijd…  

Door hun bijzondere gaven kunnen ze niet altijd rond volwassen mensen zijn. Volwassen 

mensen willen heel graag uitzoeken hoe het kan dan Pluck en Pien zo geworden zijn, alleen 

hebben Pluck en Pien daar wel een beetje genoeg van.    

Voor een tijdje is Pien verderop bij de Maasplassen gaan leven, bij de waterdieren, de vissen 

en het heerlijke strand heeft ze een prachtige tijd beleefd. Ze leerde zo veel van de 

waterdieren en vissen en kon geen genoeg krijgen van het lekkere water krijgen.  

Pluck heeft zich teruggetrokken in het bos in de omgeving. Daar leefde hij met de dieren en 

had een boomhut in het bos als huis. Het ondernam wedstrijdjes met jonge wilde zwijnen en 

mocht op tocht mee op de rug van de bruine beer.   



Na een tijdje begonnen Pluck en Pien elkaar een beetje te missen. Ze misten het om gezellig 

samen te kletsen en in een tentje met een zaklamp samen boekjes te lezen.   

Het was fijn geweest om er met iemand over te kunnen praten en daarom besloten ze elkaar 

weer op te zoeken en samen ergens te gaan wonen waar ze van beide ‘werelden’ iets konden 

beleven. En heel belangrijk nooit verveeld te raken!  

Zo zijn ze terecht gekomen op een plek waar veel kinderen zouden komen, die hen in 

beweging en actief konden en daarom zijn ze vlakbij de Leistert komen wonen. Tenslotte heb 

je daar ook water en bos vlakbij…..  Want op de Leistert kan Pien lekker zwemmen, Pluck 

lekker bomen klimmen. Ze kunnen er hun verhalen en avonturen vertellen aan de kinderen 

en ook nog eens heel veel spelen! 

 

 

 

  



De magische sterrenregen 

Pluck en Pien zijn vriendjes, als broertjes of zusjes zo gezellig hebben ze het met elkaar. Pluck 

en Pien waren buren, Pluck was altijd al de stoere van de twee. Hij klom graag in bomen en 

speelde het liefst in de struiken. Pien speelde het liefst in het water, en in de regen. Ze kon 

uren naar de regen kijken en lag het liefst midden op het grasveld te kijken naar de hemel 

terwijl het regende. 

Op een nacht hielden Pluck en Pien een slaapfeestje. Ze gingen kamperen in hun achter-

tuin. In die nacht begon het te regenen.   

Pien wilde buiten gaan kijken hoe de regen naar beneden viel, en Pluck ging met haar mee. 

Samen lagen ze half verscholen onder een boom te kijken naar de regen, dwars door de 

regen heen konden ze de sterren zien.   

Plotseling zagen Pluck en Pien dat er allemaal sterren naar beneden vielen, wel duizenden 

sterren, het was een sterrenval zo bijzonder groot en mooi. 

Het leek alsof de regen de glinstering van de sterren meenam. Pluck klom gauw in de boom 

om beter de kunnen zien wat er gebeurde, Pien ging midden in een plas staan kijken naar de 

magische sterrenval en de regendruppels die goud glimmend werden van de sterren.  

De goud glimmende regendruppels kwamen op de boom en in de plas waar Pluck en Pien in 

waren gaan staan. Er ging een vreemde tinteling door beide heen en voelde zich een vreemd 

soort van warm worden van binnen.  

In die nacht is er een natuurwonder gebeurd, een magisch wonder waardoor Pluck nu een 

klein beetje meer boom is, en Pien een beetje meer water is.  



De volgende dag toen ze zich een beetje verveelden voelden ze dat er wat vreemds gebeurde. 

Pluck’s benen voelden wat stijf, en begonnen steeds meer als hout aan te voelen. En Piens 

armen voelde ijzig koud aan. Het leek wel alsof er een soort ijslaagje binnen in haar 

handpalm zich vormde.  

Die middag toen ze uit school kwamen zaten ze met z'n tweetjes in de tuin. Ze wisten niet zo 

goed wat ze moesten doen.   

Terwijl ze een beetje verveeld zo naast elkaar zaten, zag Pluck ineens iets vreemds bij Pien. Ze 

kreeg in eens blauwe haren! Dat is raar, Pien vertelde dat ze het ook zo koud had en toen ze 

aan de binnenkant van haar handen keek, leek het wel ijs wat aan de binnenkant van haar 

handen zat.  

Pluck had een vreemd soort jeuk aan zijn benen.. en toen hij krabde zag hij dat zijn been wat 

meer op hout begon te kijken.  

Ze schrokken allebei behoorlijk en sprongen op om gekke bewegingen te maken en deze 

kriebel uit hun lijf te dansen.   

Met zijn tweëen dansten ze en maakten steeds meer plezier. Pluck stopte en riep uit: He! Ik 

voel en zie niks meer aan mijn benen. Pien voelde het zelfde haar handen waren gewoon 

warm en haar haren waren ineens veel minder blauw.  

Zo kwamen ze er beiden achter dat ze die nacht iets magisch hadden mee gemaakt en ze nu 

meer bij de natuur hoorden dan welk mens dan ook. Ze merkten dat ze ook dit magische 

tafereel konden controleren door in beweging te blijven en leuke dingen te doen.  



Gelukkig hebben ze elkaar nu om zich in beweging te houden, want zodra ze zich gaan 

vervelen dan veranderen ze beiden. Bij Pluck groeien er wortels uit zijn benen en bij Pien 

bevriezen als eerste haar haren en worden deze heel erg blauw. 

 

Dokter Frenk Fillistijn 

Dokter Frenk Fillistijn is de wetenschapper die Pluck en Pien graag wil onderzoeken. Hij wil 

weten hoe het kan dat Pluck en Pien als ze zich vervelen veranderen.  

Hij wil allemaal testjes met ze doen, en prikken afnemen. Alleen hebben Pluck en Pien daar 

geen zin in.  

Hij is de antagonist van Pluck en Pien. Het personage dat Pluck en Pien tegenhoudt in de 

avonturen die ze willen beleven.  

Hij zorgt er voor dat er veel spanning en sensatie in de verhalen van Pluck en Pien ontstaan. 

Pluck en Pien hebben samen met de kinderen een gezamenlijke tegenpool. Pluck en Pien 

hebben allebei hun eigen reactie op Dokter Fillistijn waarmee de kinderen zich kunnen 

identificeren.  

Pluck reageert zoals de meeste jongens, als stoere durfal. Hij wil de grappen aangaan met 

dokter Fillistijn en zorgt dat ze hem te slim af zijn. Pluck word wel altijd verast door dokter 

Fillistijn want hij gelooft nooit van Pien dat hij in de buurt is.  

Pien is eerder echt bang voor dokter Fillistijn. Ze heeft wel een heel duidelijk voorgevoel 

wanneer dokter Filiistijn in de buurt is. Dan gaat ze klappertanden en knikken haar knieën. 

Wat heel gek is voor Pien. Want alleen als ze zich verveelt en daardoor bevriest heeft ze 


