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ln de kring

'Wie weet er wat leuks?' vraagt de juf.

'Mag ik nu, jut?' vraagt Eus.
'Ja,' zegt de juf.
'Wat was er aan de hand?
Hoe kwam het dat het licht uit was?'
'Er was een draad,' zegt Eus.
'Die zat in de grond.
Maar die draad was stuk.
Zo deed niets het meer.
Er ging ook een buis lek.
Toen deed de kraan het ook niet meer.'

De klas van Eus zit in de kring.
Lies steekt haar hand op.
Eus ook.
'Lies mag nu,' zegt de juf.
'Dan komt Eus.'
'Goed,' zegt Lies.
'lk was met Eus bij Frits.
Dat was heel Ieuk.
Toen g¡ng Eus naar de schuur.
Maar daar was geen licht meer
Het leek wel nacht.'
Zo praal Lies door.
En dan is ze klaar.

'lk snap het,' zegt de juf.
'ln mijn huis deed het licht het ook niet.
Nu weet ik hoe dat komt.'



Mele met de buurman

Dan is de school uit.
Eus rent naar huis.
Pap is daar ook.
Hij praat met een man.
'Dag Eus!' zegl pap.
'Dag Eus,' zegl de man
'lk ben Daan.
lk woon naast jou.'
'Daan is de buurman,' zegl pap.
'Hij woont er nog maar pas.
Hij heeft ook een zoon.'
'Ben, kom eens hier!' roept Daan.
Daar komt Ben.
'D"9,' zegt Ben.
'Hoe heet jij?'
'lk ben Eus,' zegl Eus.
'Leuk dat je naast mij woont.
Hou je van voetbal?'
'Nou en of,' zegT Ben.
'Fijn,' zegt Eus.
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'Weet je wat Daan voor werk doet?
Het is heel stoer werk,' zegT pap.
'Dat valt best mee,' zegl Daan.
'Weet je wat?
Kom maar mee.
Dan laat ik het zien.
Kom jij ook, Ben?'
'Ja, leuk!'zegt Ben.
'We gaan met de fiets,'zegt Daan.
'Het is niet ver.' @
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Op'het werk van Daan 'Werk jij hier?' vraagt Eus.
'Ja,' zegl Daan.

Daan stapt op zijn fiets.
Eus en Ben gaan met hem mee.
Al snel zijn ze er.
'Hier werk ik,' zegt Daan.

'Als er brand is, dan blus ik die.'
'Wat stoer,' zegt Eus.
'Als ik groot ben, wil ik dat ook.'
'lk ook,'zegt Ben.
'Leuk!' roept Eus.
'Brand is niet leuk,' zegt Daan.
'Brand is juist naar.
lk help als er vuur is.

Maar dat doe ik niet voor de lol.'
'lk snap het,' zegt Eus.
'Brand is niet fijn.
Maar het is wel fijn als je helpt.'
'Juist,' zegt Daan.
'Kom maar met me mee.
lk weet wat leuks.'



We?k jij hier ook? Er komt een man naar hen toe.
Hij ziet de twee.
'Dag!' zegt hij.
'Werk jij hier ook?' vraagt hij aan Eus.
'Ja,' zegl Eus.
'lk werk hier.

En Ben ook.'
De man lacht.
'Fijn,' zegt hij.
'lk zocht nog wat hulp ...' @

Daan pakt wat uit de kast.
Het is een helm voor Eus.
Hij pakt er ook een voor Ben.
'Zel maar op,' zegt hij.
Dat doet Eus.
De helm is wat te groot.
Maar hij staat wel stoer.
Ben zet de helm ook op.
'Hier is een jas,' zegt Daan.
'Trek die ook maar aan.'
'Wat is die jas zwaar,' zegl Eus.
'Dat klopt,' zegt Daan.
'Het is niet zo maar een jas.
Het vuur is heel warm.
De jas houdt je koel.
Net als de helm.
Kijk, hier is een laars.
En nog een.
Trek die ook maar aan.'
Daan heeft voor Ben ook een paar.
'Zot' zegt Daan.
'Dat ziet er al goed uit.'



Hoog in de Iucht

'lk ben Bor,' zegt de man.
'lk ben Eus,' zegl Eus.
'En ik heet Ben,' zegT Ben.
'lk weet wat leuks,' zegt Bor.
'Kom maar met mij mee.'
Ze gaan naar een plein.
'Wacht hier,' zegt Bor.
'lk kom zo.'
Bor loopt weg.
'Wat zou Bor gaan doen?' vraagt Eus.
'lk weet het niet,' zegl Ben.
'Maar ik hoor wel wat.'

BROEM BROEM!

'Stap maar in,' zegt Bor.
'Wat gaaf!' roept Eus.
Hij stapt bij Bor in de bak.
Ben komt er ook bij.
'Hou je vast,' zegt Bor.
'Daar gaan we!'
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De bak gaat omhoog.
'Wat leuk!' roept Ben.
'Het is hier gaaf!'
'En wat zijn we hoog!' roept Eus.



Waar is die paal voor? Dan wijst Eus naar een paal.
'Waar is die voor?' vraagt hij.
'Die paal is voor als er haast is,' zegt Daan.
'Bij brand moet je snel weg zijn.
Een trap is dan niet snel.
lk ga dan langs die paal.
Zo ben ik vlug op de grond.' @

Het is gaaf in de lucht.
Wat is er veel te zien!
Dan gaan ze weer omlaag.
'Hoe vond je het?' vraagt Bor.
'Tof!' roept Eus.
'Nou en of ,' zegl Ben.
'Goed zo,' zegt Bor,
'Nu moet ik weer aan het werk
Tot ziens!'
'Dag Bor!'

'2"9, Daan,' vraagt Eus.
'Wat doe je als er geen brand is?'
'Veel!' zeg| Daan.
'lk kijk of er niets stuk is.

Als het toch stuk is, maak ik het.
lk test steeds of elk ding het doet.
En we doen aan sport.
ln ons vak moet je fit zijn.'



Brdird! 'O,' zegt Eus.
'Maar waar is de rest van je ploeg?'
'De rest is vrij ,' zegt Daan.
'lk ben ook niet aan het werk.
lk ben hier nu voor de lol.
Maar als er nog een brand komt, moet ik op pad.'

'Vond je het leuk?' vraagt Daan.
'En of!'zegt Eus.
'lk wil ...'
Hij maaktzijn zin niet af.
Er gaat een bel.
Die klinkt heel hard.

I
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)Daar komt Bor.
Hij drukt op een knop. (

'Ploeg zes!' roept hij.
'Ploeg vier en ploeg acht.
Brand bij boer De Wit.
Snel, er is haast bij.'

Er komt een man aan.
Hij trekt vlug zijn pak aan.
Langs de paal gaat hij omlaag.
Daar komt de rest van de ploeg.
Zij gaan ook langs de paal omlaag
'Moet jij niet mee?' vraagt Ben aan Daan.
'Nee,' zegl Daan.
'Bor zei: "Ploeg zes, vier en acht."
lk zit in ploeg drie.
Er kan nog een brand zijn.
Daar moet ik dan heen.'



Bij de brand

'lk weet wat,' zegt Daan.
'We gaan naar de brand.

En het helpt!
Na een tijd is het vuur uit.
De rook is ook niet meer z.o erg.
'Ze zijn klaar,' zegl Daan.
'Goed werk!'
Hij steekl zijn duim op.
'Kom,' zegl Daan.
'We gaan naar de schuur.' @

Dan kun je zien wat de brandweer doet.
We gaan op de fiets.
Het is niet ver.'
Ze gaan snel op weg.
De rook is al van ver te zien.
'Fiets maar tot het hek,'zegl Daan.
'We gaan er niet te dicht bij staan.
Van hier kun je het ook goed zien.'

De brand is fel.
Het dak is een en al vuur.
De lucht ziel zwart van de rook.
Maar de ploeg is hard aan het werk.
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Nogèen klus? 'Kom je mee?' vraagt Daan.
'Dan gaan we naar huis.'
Maar Ben hoort iets.
PIEP PIEP PIEP PIEP PIEP

'Zo zie je maar,' zegt Daan.
'Brand is niet leuk.
De boer heeft nu geen schuur meer.
Dat is heel naar.'
De boer hoort hem.
'Ja, dat is naar,' zegt hij.
'Het spijt me voor u,' zegt Eus.
'Mij ook,' zegl Ben.
'Dank je wel,' zegl de boer.
'Het komt goed, hoor.
lk bouw de schuur weer op.'

Nu hoort Eus het ook.
'Wat piept daar?'vraagt Eus.
'Het is een oproep,' zegl Daan.
'Hij komt van Bor.'
Daan kijkt op zijn scherm.
'lk moet aan de slag.
Werk voor ploeg drie.
Maar ook voor Eus en Ben.'
'Voor ons?' zegl Eus.
'Ja,' zegt Daan.
'Kom snel.'
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'Ja, ik zie hem!' roept Eus.
'Kijk daar.
Er zit een poes in de boom.'
'Hij is bang,' zegt Lot.
'Zie je dat ook?' &

Ploég drie rukt uit
..
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'Wat is er aan de hand?' vraagt Ben
'Wacht maar,' zegl Daan,
'Dat zie je zo.
Trek gauw een pak aan.'
Dat doen ze.
'Kom snel mee!' roept Daan.
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'lk neem de paal,' zegt Eus.
'lk ook!' roept Ben.
'Hou je goed vast,' zegt Daan

ZOEFI
ZOEFI
Daar gaan de twee omlaag.

Bor wacht al op ze.
'Stap maar in!' roept hij.
Dat doen ze snel,
Bor rijdt vlug weg,
'Hier is het ...'zegt hij na een tijdje.

t

'Hier?' vraagt Eus.
'lk zie geen brand.'

Er komt een meisje aan
Het is Lot.
Ze zit bij Eus in de klas.
'Kom gauw!' roept ze.
'Daar zit hij.'
Ze wijst omhoog.
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De poes in de boom De bak gaat weer naar de poes.
'Poes poes poes ,..' zegï Eus zacht.

Daan drukt op een knop.
De bak gaat omlaag.
Dan stapt hij in.

Eus en Ben gaan mee.
'Hou je vast,'zegl Daan.
'Daar gaan we.'
De bak gaat omhoog.
'Kalm maar, poes,' zegt Daan.
'Wees maar niet bang.'

/, Hij steekt zijn hand uit
De poes ruikt eraan.
'Braaf' zegT Eus.
'Kom maar.
Zie je wel.
lk help je juist.
Niet ban g zijn.'
Dan pakt hij de poes.
Hij geeft hem aan Ben
De bak kan omlaag.

Maar de poes is bang voor Daan. Ben geeft de poes aan Lot.
'Wat ben ik blij!'zegtze.
Ze geeft de poes een kus.

Het dier loopt weg.
Naar het eind van de tak.
'Niet doen, poes!' roept Daan
'Dat is eng!'
'Mij vindt hij vast niet eng ,' zegl Eus.
'lk pak hem wel.'
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ln clè krant

'Dank je wel!' zegt Lot.
'Zeg dat maar aan Eus en Ben!' zegt" Daan
'De poes was bang voor mij.
Maar niet voor Eus en Ben.
Door hun hulp kwam het goed.'
'Ja,'zegt Lot.
'Die twee zijn top!
Dat komt vast in de krant!'

En ja, hoor:

ZO JONG EN NU AL EEN HELD

Eus en Ben zijn nog jong.

Maar ze z1n nu al een held.

Er zat een poes in de boom.
Hij kon er niet uit.
Hij was te bang.

Maar Eus was niet bang.

En Ben ook niet.
Eus greep de poes.

Hij gaf hem aan Ben.

Zokon de poes weer omlaag.
'IJetzag er heel eng uit,' zeiLot.
ZrJ is het baasje van de poes.

'De poes zatheel hoog.

Nu ben ik weer blij.
Die twee zijn top!' @


