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wie zijn wij?

ik heet pip. 
ik werk hier al lang.
meer dan tien jaar.
ik ben heel snel.
dus ik zit bij het stuur.

mijn naam is loes.
ik durf heel hoog te gaan.
in een boom of op een dak.
niets is te hoog voor mij!
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ik ben tes.
is er vuur?
dan pak ik de spuit.
ik maak de boel nat.
tot je geen vlam meer ziet.

zie je vuur of rook?
zit er een kat in de boom?
durf je niet van het dak?
of zit je vast in de lift?
dan bel je ons.
wij staan voor je klaar!



de bel!

loes kijkt uit het raam.
tes leest een boek.
en pip loopt heen en weer.
er is niet veel te doen.
maar dan …
tring! tring! tring!
de bel gaat.
loes neemt snel op.
‘dag!’ zegt ze.
‘wat is er?’



‘dit is tim,’ hoort loes.
‘kom vlug.
er zit een man in de boom!’
‘we zijn er snel!’ zegt loes.
loes roept pip en tes.
ze doen hun pak aan.
en ze doen hun helm op.
pip zit al bij het stuur.
‘schiet op!’ roept ze.
loes en tes gaan de bus in.
snel gaan ze weg.
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een man in de boom

‘stop!’ zegt loes.
‘ik denk dat het daar is.’
ze wijst naar het park.
tim staat naast een boom.
ze gaan de bus uit.
‘dag,’ zegt tim en hij wijst.
in de boom zit een man.
hij heeft een kat vast.
‘hoe kom je daar?’ roept tes.
‘mijn kat zat in de boom,’ roept de man.
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‘ik riep: kom dan! kom dan!
maar ze kwam niet.
dus ik klom de boom in.
en nu ben ik bang.’
‘niet bang zijn!’ roept pip.
‘loes haalt je wel op.’
loes loopt naar de bus.
en ze pakt een trap.
‘durf je dat wel?’ zegt tim.
‘die boom is heel hoog!’
‘niets is te hoog voor mij!’ zegt loes.
en ze gaat de trap op.
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loes pakt de poes.
‘prr! prr!’ zegt de poes.
ze gaan de trap af.
loes geeft de poes aan tim.
dan gaat ze de trap weer op.
‘kalm maar,’ zegt loes.
en ze neemt de man mee.
ze gaan de trap af.
stap voor stap.
‘dank je wel!’ zegt de man.
‘geen dank,’ zegt loes.
‘dit is mijn werk.’



13

de man loopt naar tim.
‘wat fijn dat jij mij zag,’ zegt hij.
‘ik heet rik.’
tim kijkt naar het gras.
hij heeft een kleur.
‘eh,’ zegt hij. ‘ik ben tim.’
‘prr! prr!’ zegt de poes.
tim geeft de poes aan rik.
‘je poes is lief.’
‘wij gaan weer!’ roept pip.
maar tim hoort het niet.
en rik ook niet.
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vlam in de pan

het is weer stil.
maar lang duurt dat niet ...
tring! tring! tring!
tes neemt snel op.
‘dag! wat is er?’
‘help!’ roept tim.
‘er is hier vuur!’
‘we zijn er snel!’ zegt tes.
ze roept pip en loes.
‘pak aan en helm op!’ 
roept ze.



15

ze gaan snel naar het huis van tim.
rik en tim staan op de stoep.
‘daar is het vuur!’ roept rik.
hij wijst naar het raam.
er komt rook uit.
en ze zien ook een vlam!
‘tes!’ roept pip.
‘blus snel het vuur!’
tes pakt de spuit.
en ze rent het huis in.



Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

zelf lezen

brandweer

zwijsen.nl

AVI

M3l

l

e

e

n

n

r

e

e

z

het is druk voor pip, loes en tes.
tim belt erg vaak.
hij ziet een man in de boom.
en hij heeft vlam in de pan.
dan belt tim nog een keer.
wat zou er mis zijn?
ze gaan er snel heen!
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