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De vlieger van Jack
‘Wat is er Jack? Waarom kijk je zo sip?’ vraagt Lisa. ‘Niks’ 

reageert Jack. Zijn blik vertelt alleen wat anders. ‘Dat ziet er 

niet zo goed uit Jack.’ Lisa kijkt naar de kapotte vlieger van 

Jack. Jack is verdrietig dat zijn vlieger kapot is gegaan. ‘Ik 

wilde laten zien dat ik goed kan vliegeren. Nu is mijn vlieger 

stuk.  

En nu kan niemand zien hoe hoog de vlieger kan.’ Jack kijkt 

sip naar zijn zelfgemaakte vlieger.  

Hij hoopt dat Lisa hem kan helpen. Alleen Jack vindt het 

soms lastig om hulp te vragen. Zelfs bij Lisa. 

‘Zullen we samen een nieuwe vlieger maken? 

Ik heb nieuwe knutselspullen gekregen voor mijn 

verjaardag.’ Lisa is altijd bezig met het maken van nieuwe 

dingen. Ze heeft vaak nieuwe ideeën. 

Lisa knipt eerst het gekleurde papier voor de vlieger uit in 

het juiste formaat. Jack kijkt nieuwsgierig mee met Lisa. 

‘Wat is dat daar?’ vraagt Jack aan Lisa. Hij wijst naar een 

klein ijzeren clipje. ‘Dat is een splitpen’ zegt Lisa. ‘Hiermee 

maken we de staart van de vlieger vast aan de vlieger. Dit 

zorgt ervoor dat de staart kan bewegen.’ 

‘Maar eerst moeten we nog een gaatje prikken. Daar 

gebruik ik deze prikpen voor.’ ‘Prikpen?’ vraagt Jack. ‘Pak 

hem maar. Pas alleen wel op voor de scherpe punt Jack.’ 

Jack pakt de prikpen in zijn hand en kijkt er goed naar. ‘Dus 

deze prikpen prikt gaatjes in de vellen papier?’ ‘Precies 

Jack. En daarna kan deze oranje splitpen erdoorheen’ zegt 

Lisa. Het is even oefenen. Maar uiteindelijk lukt het Jack. 

‘Wauw!’ zegt Jack vol enthousiasme.  

‘Ik kan niet wachten om de nieuwe vlieger uit te proberen. 

Zullen we hem morgen gaan testen?’ ‘Nee Jack’ zegt Lisa. 

‘Morgen is veel te vroeg. Het is al laat en de vlieger is 

nog lang niet klaar.’ ‘Dit wordt de beste vlieger van heel 

Avonturenbaai!’ roept Jack met een grote glimlach. 
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Testvlucht
Jack en Lisa zitten in de achtertuin van Lisa.  

De tuin staat vol met bloemen en paddenstoelen. Ook 

groeien er bramenstruiken. De vlieger van Jack is klaar. 

Jack kan niet wachten om de vlieger te gaan testen. Maar 

vandaag is geen goede dag. Het waait te hard. Daarom zijn 

Jack en Lisa bramen aan het plukken. Ze willen bramenjam 

gaan maken. 

‘Hallo, mijn naam is Buzzy’ zegt een kleine bij opeens. 

‘Hallo, Buzzy’ zeggen Jack en Lisa tegelijk. ‘Waar kom jij 

vandaan?’ vraagt Lisa aan Buzzy. ‘Ik kom uit Animatieland.’ 

‘Animatieland?’ vraagt Jack. ‘Animatieland is een hele 

mooie plek achter de wolken’ zegt Buzzy. ‘De enige manier 

om daar  

te komen is met de regenboog. Jammer dat jullie niet 

kunnen vliegen. Jullie zouden het geweldig vinden.’ ‘Onze 

vlieger kan anders sneller en hoger vliegen dan jij’ zegt 

Jack een beetje boos. ‘Oh ja?’ vraagt Buzzy. ‘Laat maar eens 

zien dan.’ ‘We mogen vandaag niet vliegeren’ zegt Lisa. ‘Het 

waait te hard.’ 

‘Jullie laten je toch niet tegenhouden door dit zachte 

briesje?’ Buzzy moet hard lachen. Op dat moment wordt 

Buzzy hard weggeblazen door de wind. De wind blaast 

Buzzy helemaal tot aan het paddenstoelendorp. 

Buzzy krabbelt weer op. Jack en Lisa moeten wel een beetje 

lachen om Buzzy. Buzzy is snel afgeleid. Hij ziet ook zo 

veel mooie dingen in de tuin van Lisa. Kleurrijke bloemen, 

paddenstoelen, vlinders en natuurlijk andere bijen. ‘Dit 

is wel een mooi moment om de vlieger uit te testen Lisa’ 

fluistert Jack in het oor van Lisa. ‘Vind ik ook Jack, maar 

laten we de materialentas dan wel meenemen. In het geval 

de sterke wind de vlieger stuk maakt.’ 

‘Nou jongens, zijn jullie er klaar voor? Ik heb wel  

zin om mijn vleugels even goed te gebruiken.’ Buzzy heeft 

inmiddels zijn aandacht weer bij Jack en Lisa. 

Jack en Lisa krijgen al snel spijt van hun actie. De wind is 

veel te sterk. Jack en Lisa worden met vlieger en al de lucht 

in geblazen. De test met 

de vlieger is een grote chaos geworden. Ook 

Buzzy kan niet tegen de wind op. ‘Heeeelp!’ scheeuwt hij zo 

hard als hij kan. 
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Een wijze les
Het is doodstil. Jack en Lisa doen voorzichtig hun ogen 

open. Het geluid van de harde wind is weg. 

Twee grote kauwgomballen kijken Jack en Lisa 

onderzoekend aan. ‘Wie zijn jullie?’ vraagt hij dan. ‘Ehhh ja, 

er was veel wind en onze vlieger en toen.’ Lisa stopt met 

praten. Ze weet zelf eigenlijk ook niet precies wat er is 

gebeurd. 

‘Wij zijn Jack en Lisa’ zegt Jack dan. ‘En u bent?’ vraagt 

Lisa. ‘Oud’ zegt hij. ‘En ik functioneer niet meer zo goed als 

vroeger. Ik was net bezig met mijn dagelijkse meditatie, 

toen er ineens een vlieger recht op mijn glazen hoofd 

terecht kwam.’ ‘Jaaah, dat is mijn vlieger’ zegt Jack 

enthousiast. ‘Weet u waar die nu is?’ ‘Jullie vlieger zweeft 

ergens in het heelal. Ik vrees dat jullie die kwijt zijn.’ 

Jack en Lisa kijken beiden verdrietig. ‘Mijn vlieger’ zegt Jack 

teleurgesteld. ‘Dit experiment is mislukt’ zegt Lisa. Ze is 

teleurgesteld. 



‘Ik heb gefaald en ga nooit meer experimenteren of toffe 

dingen uitvinden’ snikt Lisa. ‘Kunt u ons helpen om weer 

terug te komen in Avonturenbaai?’ vragen Jack en Lisa. 

‘Okee, ik weet het goedgemaakt.  

Ik beloof jullie te helpen. Als jullie goed luisteren naar mijn 

instructies. Ik ben te oud voor spelletjes.’

‘Mijn eerste les is dat jullie nooit moeten stoppen met 

experimenteren. Ook al gaat er iets mis. Jullie zijn in de 

ruimte gekomen. Nu alleen nog de juiste richting, maar 

daar ga ik jullie bij helpen. Elke keer dat je iets probeert, 

zal je er beter in worden. En met veel oefenen, zal het jullie 

lukken’ zegt Oscar.

‘Als laatste wil ik jullie wat meegeven. Het zal jullie helpen 

om de weg te vinden.’ Het gele mannetje pakt een steen 

met gaten. ‘Zien jullie dat eiland daar beneden? Dat is 

Animatieland.’ 

‘Daar kom ik vandaan. Laat de zwaartekracht je meevoeren 

naar dat eiland. Deze steen zal jullie daar de weg wijzen.’ 

We weten helemaal niet hoe de gele snoepmachine heet, 

denkt Jack. Jack weet niet of hij dit kan vragen. ‘Ik ben 

trouwens Oscar’ zegt Oscar, voordat Jack de vraag kon 

stellen. 
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Jack en Lisa bedanken Oscar en volgen zijn 

advies op. Ze zweven richting de planeet aarde 

en gebruiken hun armen en benen. Jack en Lisa 

zien de eerste wolken van de aarde al voor zich. ‘Ehhh Lisa, 

voel jij dat ook? Ik voel dat ik niet meer blijf zweven.’ ‘Je 

hebt gelijk Jack, we zijn vergeten hoe we weer veilig op de 

grond komen.’ 



De opdracht van Koko
Jack en Lisa glijden met de regenboog naar Animatieland. 

‘Wauw’ zegt Lisa. ‘Wat een mooie plek is dit.’ Het eerste dat 

ze zien is een hele hoge waterval. Jack en Lisa steken hun 

hoofd door het water. Op een van de takken zit een vogel. 

Jack veegt de druppels van het vallende water van zijn 

gezicht. 

‘Welkom in Animatieland. Mijn naam is Koko.’ ‘Ehhhmmm 

dankje’ zegt Lisa een beetje aarzelend. ‘Wat een bijzondere 

vogel ben jij’ zegt Lisa. De nieuwsgierigheid van Lisa heeft 

het overgenomen. 

‘En of ik bijzonder ben. Ik ben de danskoning van 

Animatieland.’ Jack moet hier hard om lachen. ‘Een vogel 

die kan dansen? Daar heb ik nog nooit van gehoord.’ 

‘Wij zijn Jack en Lisa’ zegt Lisa. ‘En we komen uit 

Avonturenbaai en willen graag terug’ vervolgt Jack. ‘Dat 

klinkt een heel eind weg’ zegt Koko. ‘Luister, ik zal jullie 

helpen om thuis te komen, maar dan moeten jullie mij ook 

helpen.’ 

‘Mijn jungle wordt steeds kleiner. Hierdoor  

is het steeds lastiger een mooi huisje  

te bouwen en mijn dansje op te voeren. Er is  

een plek op Animatieland vol met glinsterende stenen. 

Deze plek is verstopt op een plek onder water waar het 

droog is. Hier kan ik niet komen  

want ik kan niet zwemmen. Breng mij deze 

mooie glinsterende stenen en ik breng jullie  

terug naar huis. En als extra beloning laat  

ik jullie mijn dansje zien.’ 

Jack en Lisa snappen er niks van. Hoe gaan ze  

deze plek nu vinden? Toch gaan ze akkoord met  

het voorstel van Koko. Jack en Lisa lopen kilometers door 

de jungle van Animatieland. Ze moeten denken aan de 

woorden van Koko. Wat zielig dat er steeds minder bomen 

voor Koko zijn, denkt Jack.  

Wat gemeen van Koko dat hij ons gebruikt  

om zijn stenen te vinden, denkt Lisa.  

Midden in de jungle ligt een heuvel. Vanaf hier hebben ze 

een mooi uitzicht over het eiland.  

Ze zien de bergtoppen boven de bomen uitsteken. Ook zien 

ze een soort van hoge rotsen. Zulke gekke rotsen hebben ze 

nog nooit gezien. Lisa pakt de bijzondere steen die zij van 
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Oscar hebben gekregen. Ze houdt de gaten van de steen 

over de bergen en rotsen. ‘Kijk eens Jack, de steen van 

Oscar past precies om de bergen en de rotsen heen. Daar 

moeten we heen.’ Jack en Lisa zijn dolblij. 

Oscar heeft Jack en Lisa goed op weg geholpen. 

Jack en Lisa lopen verder door de jungle. Ze lopen richting 

de hoge bergen. Het is heel vochtig in de jungle. Soms 

begint het heel hard te regenen. En ineens stopt het weer. 

Overal hangen lianen aan  

de bomen. Jack en Lisa moeten met een hangbrug de 

rivier oversteken. Hier beginnen de hoge bergen van 

Animatieland. 

Jack denkt aan zijn vlieger die ergens in de ruimte 

rondzweeft. Wat dom dat ze zich hebben laten overhalen 

door die gekke Buzzy. Ook moet Jack denken aan Oscar. 

Wat zielig voor die oude snoepmachine. Helemaal alleen 

op een verlaten planeet. 

Ook Lisa denkt veel na tijdens hun reis. Wat maakte Buzzy 

zich druk om zijn bloemen. Is hij misschien bang dat de 

bloemen opraken? En wat bedoelde Koko nou met dat zijn 

jungle steeds kleiner wordt?  
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Is hij soms bang dat er straks geen bomen meer zijn? Dat 

zou toch gek zijn? Misschien kan ik een machine maken die 

bloemen en bomen maakt voor Buzzy en Koko, denkt Lisa. 

Lisa moet er zelf een beetje bij lachen.



Hoge bergtoppen
Jack en Lisa hebben de top van de berg bereikt. Het 

is hier koud. De wind giert over de bergtoppen. Dikke 

sneeuwvlokken vallen naar beneden. 

De toppen van de bergen steken zelfs boven de wolken uit. 

Jack en Lisa hebben moeite om elkaar te zien of te horen. 

Ze schreeuwen om elkaar te verstaan. 

Ze zoeken overal naar de glinsterende stenen. Ze kijken 

onder de dikke laag sneeuw, onder de stenen en onder de 

bomen. Nergens kunnen zij iets vinden.

 

‘Verstopt onder water liggen bijzondere stenen. Hier kan ik 

niet komen. Want ik kan niet zwemmen zoals jullie.’ Dat was 

de boodschap van Koko. 

‘Dat is gek. Je kan hier helemaal niet zwemmen. 

Al het water is bevroren.’ ‘Hey, we kunnen een slee maken’ 

zegt Lisa. ‘We gebruiken het hout van de bomen. Met de 

slee kunnen we snel de berg af.’ 

Jack en Lisa verzamelen wat oude stukken hout en zetten 

een slee in elkaar. Ze maken zich klaar om met de slee naar 

beneden te glijden. Ineens horen zij een vreemd grommend 
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geluid. Ze kunnen niet veel zien door de sneeuw en mist 

van de wolken. 

Lisa knippert nog eens goed met haar ogen. Nu ziet Jack 

het ook. Zijn ogen worden groot. ‘Wegwezen!’ zeggen Jack 

en Lisa tegelijk.  

‘Duw de slee Jack!’ roept Lisa naar Jack.  

Jack probeert de slee vooruit te duwen. Zo hard als hij 

kan. ‘Het lukt niet Lisa. Mijn schoen zit vast’ roept Jack 

hard. ‘Laat de schoen maar liggen Jack. Ik zie de ijsbeer al 

komen.’ Ze rennen zo hard als ze kunnen de berg af. 

Jack kan normaal heel hard rennen. Maar op één schoen 

gaat dat toch wel wat lastiger. De ijsbeer is veel sneller. 

De ijsbeer heeft de schoen van Jack in haar bek zitten. De 

ijsbeer loopt in de richting van Jack en legt de schoen voor 

hem op de grond. Jack zijn wenkbrauwen staan tot in zijn 

haren. Zijn zwarte pupillen worden heel groot. Zijn mond 

staat wagenwijd open van verbazing. Voorzichtig pakt hij 

zijn schoen op. 

‘Welkom in Winter Wonderland. Mijn naam is Lux’, zegt de 

jonge ijsbeer.
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Een mooi team
‘Nou dankje Lux’ zegt Jack. ‘We zijn op zoek naar een droge 

plek onder water. Hier is geen water te vinden. Dus we 

zullen lager moeten zoeken. We moeten wel echt gaan 

hoor’ zegt Lisa.  Jack en Lisa pakken hun slee en glijden de 

berg af. 

Beneden aan de berg is er geen sneeuw meer. Ze gebruiken 

het hout van de slee om een vlot te maken. Hiermee 

vervolgen zij hun reis over de rivier. Ze volgen de stroming 

over de rivier op zoek naar de glinsterende stenen. ‘Lux. 

Ben jij dat?’ roept Lisa. Het witte hoofdje van Lux steekt 

boven het water uit. Lux is Jack en Lisa gevolgd. Zij zwom 

onder het vlot door. Hierdoor hadden Jack en Lisa niks door. 

‘Hoi Jack en Lisa’ roept Lux. ‘Jullie hadden zo veel plezier 

op de slee. Ik wilde ook meespelen. Dus ik ben jullie maar 

gevolgd.’ Jack en Lisa moeten hier hard om lachen. 

De rivier brengt Jack, Lisa en Lux helemaal naar de oever 

van het grote meer van Animatieland. ‘Denken jullie dat die 

glinsterende stenen hier zullen liggen?’ vraagt Lux. 

Jack, Lisa en Lux proberen zo diep mogelijk in het meer te 

kijken. Plets!.... Het water spet ineens alle kanten op. Een 

enorme vis komt naar de oppervlakte. Zijn mond zit vol met 

afval. Hij kiepert al het afval op de oever. Lux verstopt zich 

achter Jack en Lisa. ‘Hallo, ik ben Rocky’ zegt hij. ‘Bent u 

een walvis?’ vraagt Lisa voorzichtig. ‘Ik ben  

een blauwe vinvis’ zegt Rocky trots.  

‘Mijn naam is Lisa, dit is Jack en dat is Lux. Wij zijn op zoek 

naar een verborgen plek onder water waar het droog is.’ 

Jack en Lisa vertellen het hele verhaal aan Rocky. Hij wil 

graag helpen en onderzoekt de bodem van het meer. Hij 

komt met allerlei dingen terug. Platen, buizen, spijkers  en 

nog veel meer. Rocky vertelt Lisa dat er veel afval wordt 

gedumpt in zijn water. Elke dag maakt hij het meer schoon.  

Zo beschermt hij de andere vissen tegen het afval. 

Jack en Lisa schrikken van het verhaal van Rocky. Konden 

zij de vissen maar helpen. Jack, Lisa 

en Lux gebruiken het afval om een onderzeeër te maken. 

Samen met Lux en Rocky gaan ze op zoek naar een 

droge diepe plek onder water. Ze komen aan bij een 

onderwatergrot. Misschien is dit de weg naar de droge  
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plek? Een grote steen blokkeert de ingang van de 

onderwatergrot. ‘We krijgen deze steen nooit weg’ zegt Lux. 

Rocky beukt met al zijn kracht tegen de grote steen die de 

ingang blokeert. De steen brokkelt in wel duizend stukken. 

‘Hier scheiden onze wegen vrienden. Ik moet altijd nat 

blijven. Ik wens jullie veel succes met de zoektocht naar 

de stenen.’ Jack, Lisa en Lux nemen afscheid van Rocky en 

varen dieper de grot in. De onderwatergrot eindigt bij een 

strand. Dan horen ze ineens een bekende stem. ‘Hey Jack 

en Lisa, hoe is het jongens?’ ‘Maar dat lijkt Buzzy wel’ zegt 

Jack tegen Lisa. En ja hoor. Daar is Buzzy de bij weer. 

Buzzy vertelt de drie avonturiers het hele verhaal. Hoe hij 

na de doldwaze rit met de vlieger ook in Animatieland was 

terecht gekomen. En dat hij lang op zoek is geweest naar 

Jack en Lisa. En dat een vogel genaamd Koko hem deze 

kant op had gestuurd. Hij zei dat jullie hier zouden zijn. 

Jack en Lisa zijn blij om Buzzy weer terug te zien. Het viertal 

laat hun onderzeeër achter en loopt verder de grot in. Al 

snel komen ze bij een donker gat. Ze horen het geluid van 

druppelend water.  
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In de verte lijkt een licht te glinsteren. Er is geen weg meer 

terug. 

Buzzy vliegt een klein stukje de glijbaan in. ‘Hey, wat een 

te gekke glijbaan!’ roept Buzzy enthousiast. ‘En overal 

glinstert het.’ ‘Glinstert het?’ roepen Jack en Lisa beiden 

enthousiast. ‘We hebben de schat gevonden!’ De dappere 

vrienden gaan het avontuur aan en laten zich meevoeren 

door het stromende water. De tunnel wordt steeds lichter 

en minder eng. De rotsachtige wanden worden 

verlicht door felgekleurde stenen. 

‘Wauw!’ roepen Jack en Lisa tegelijk. ‘Wat een mooie 

stenen zeg.’ ‘Ja ja, zulke mooie stenen hebben ze niet 

in Avonturenbaai Jack!’ zegt Buzzy lachend. ‘Ehhh 

Lisa, de tunnel houdt daar op. We gaan vaaaalllen!’ De 

onderwatertunnel eindigt in een binnenmeer. 

Net als in de tunnel zien ze hier ook overal glinsterende 

stenen. Jack en Lisa zijn dolblij. 

Ze hebben de opdracht van Koko opgelost. 

Ze nemen de glinsterende stenen mee voor Koko. En nu 

kunnen ze ook weer terug naar Avonturenbaai. 
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Het geslaagde experiment
Koko is dolblij met de glinsterende stenen. Jack en Lisa zijn 

wel een beetje boos op Koko. Ze hebben immers een hele 

spannende tocht moeten afleggen, maar ze begrijpen Koko 

ook wel een beetje. Zijn leefgebied wordt steeds kleiner. 

Het lijkt erop dat alle dieren van Animatieland het  

moeilijk hebben. 

Buzzy de bij heeft steeds minder bloemen om zijn 

stuifmeel te halen. Lux de ijsbeer heeft een steeds kleiner 

jaaggebied. En Rocky heeft veel last van al het afval dat in  

zijn meer ligt. De bewoners van Animatieland zijn blij dat 

ze hun verhaal hebben kunnen vertellen aan Jack en Lisa. 

Ze hopen dat zij hier iets mee zullen doen. Jack en Lisa 

gebruiken het afval uit het meer om hun laatste experiment 

mee uit te voeren. Ze bouwen een luchtballon om terug te 

varen naar Avonturenbaai. Animatieland is een bijzondere 

plek. Het ene moment begint het te regenen en tegelijk 

gaat de zon schijnen. De regenboog laat niet lang op zich 

wachten. ‘Koko, je zou toch je dansje opvoeren?’ vraagt 

Jack nog. Jack heeft dit goed onthouden. Koko houdt zich 

aan zijn woord. Hij brengt Jack en Lisa naar Avonturenbaai 
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en voert zijn dansje op. Niet veel later landt de luchtballon 

weer veilig in de bloementuin van Lisa. 




