
Welkom op de luchthaven van Pim Piloot!

Pim Piloot is dol op vliegtuigen. Voor elk klusje heeft hij er wel een. 

Het enorme  kan hij vullen met water, 

  in het  
    en de  

passen ontzettend veel spullen 

  en met de  

is Pim heel snel waar hij moet zijn. 

Maar het liefst stuurt Pim zijn 
 de lucht in. 

Daar doet hij moeilijke en soms zelfs 
gevaarlijke stunts mee: 
als een pijl door de lucht schieten, 
salto’s maken …

Pim is een echte stuntpiloot!



Zoals elke ochtend zit Pim al vroeg aan de ontbijttafel.
Vandaag ga ik oefenen met mijn 

, 

denkt hij vrolijk. Wat heeft hij er zin in!

Plots rinkelt de telefoon.
‘Mijn fruit is op!’ roept bakker Bertje aan 
de andere kant van de lijn. ‘Mijn fruit is op! 
Hoe moet ik nu lekkere fruittaarten maken? 
Dit is een ramp!’ 
‘Rustig maar, Bertje,’ zegt Pim meteen. 
‘Ik pik je op en we halen die spullen voor je!’



Welkom op het politiebureau! Hier werkt jan politieman.
Zie je de glimmende motors en patrouillewagens 
met het blauwe zwaailicht voor de deur? 
En de helikopter op het dak?

Het is hier altijd erg druk: veel politieagenten 
werken de hele dag op het politiebureau. 
Maarjan politieman is het liefst op pad, 
om het verkeer te regelen of een misdaad op te lossen. 

Achter het politiekantoor ligt het sportterrein 
waar Jan kan sporten, zodat hij fit blijft. Er is ook 
een bos waar hij zijn speurhond Snuffel kan trainen. 



Vandaag heeft jan politieman een belangrijke missie.
De hoofdcommissaris, de baas van alle politieagenten, 

heeft hem gevraagd een brief te posten.
 Op de enveloppe staat in dikke zwarte letters: 

topgeheim. 

Jan stapt stevig door. De brief heeft hij 
veilig weggeborgen in zijn zak. Hé, wat gebeurt er?

‘Mijn pet!’ roept jan politieman. ‘Mijn pet is gestolen! 
       Houd de dief!’


