Smokey in dromenland, het verhaal
Intro
Dit is vlammetje, vlammetje vuur.
Hij kan zich goed verstoppen.
Hij is héél vaak goed, maar kan soms ook héél fout zijn.
Dit is Smokey.
Hij weet precies wat goed en fout is.
Een echte speurhond, die alarm slaat als hij gevaar ontdekt heeft.
Eigenlijk net zoals een rookmelder.
En dit is Billy Brandkraan.
Die staat altijd paraat voor als het mis gaat.
Hij weet wat je moet doen bij brand en bij brandwonden.
En dat is heel fijn, je weet immers nooit wanneer het mis gaat.
Billy, Smokey en Vlammetje maken van alles mee.
Ga je mee op avontuur?
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Het is nacht en volle maan,
Als de deuren van de brandweerkazerne open gaan
Niet veel later klinkt door de stille straat
De sirene van de brandweerauto die weggaat
Het blauwe zwaailicht verlicht het huis aan de overkant
En daar zien we Smokey slapen in zijn mand
Smokey is in diepe rust
en zich van al dat lawaai niet bewust.
Hij snurkt héél zacht hoor je wel?
Kijk eens, zijn pootjes bewegen ook heel snel.
Het lijkt wel of Smokey in zijn dromen
In een spannend avontuur terecht is gekomen.
Snuf, snuf, wat ruikt Smokey’s neus voor geur?
Wat ziet Smokey achter de keukendeur?
Smokey ziet Vlammetje ín het eten.
Zijn vuur verbrand alles, dat is niet goed, moet je weten.
En waar is mama dan?
Smokey blaft zo hard hij kan.
Smokey gaat snel de keuken uit.
En terwijl hij de deur achter zich sluit,
Zegt hij waar iedereen heen moet.
Maar pas op! Struikel niet,

over het skateboard, het eendje en de knikkers die je ziet!
De rookmelder in de gang maakt een piepend geluid.
Dat betekent: Ga snel het huis uit.
Smokey zegt: Rook is erg ongezond,
Ga kruipen, blijf laag bij de grond.
Hij neemt de mensen uit het huis mee,
En veilig buiten belt papa het alarmnummer 112.
Met de meldkamer.
Van wie wilt u hulp mevrouw of meneer?
Van de politie, de ambulance of de brandweer?
Waar is de plek waar de hulp naar toe moet?
Wat is er gebeurd?
En waarom met spoed?
Wacht u even, blijf aan de lijn,
ik waarschuw de hulpdiensten die zo snel mogelijk bij u zijn.
Smokey ligt onrustig te woelen in zijn mand.
Met zijn pootjes schopt hij tegen de rand.
Wordt Smokey wakker, of droomt hij nog meer?
Hoe gaat dit avontuur verder?
Dat zien we de volgende keer.
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Smokey ligt in zijn mand te dromen.
Hij droomt dat Vlammetje in de pan is gekomen.
Zijn vuur heeft al het eten in brand gezet
en Smokey heeft iedereen uit het huis gered.
Papa belt het alarmnummer 112
Brandweer kom snel naar het dorp met de naam ‘Villee’.
De straat heet ‘Bosbes’,
Want er is brand in mijn huis op nummer 6.
De brand is al groot, er komt veel vuur en rook het huis uit.
Het vuur is heet en maakt een knetterend geluid.
Gelukkig staat iedereen buiten op straat.
Zorg dat je niet weer naar binnen gaat!
De mensen huilen van verdriet.
Brand is niet leuk, nee, helemaal niet.
Met zwaailicht en sirene rijdt de brandweer door de straat.
Zorg dat je snel aan de kant gaat.

De straten zijn smal, er zijn drempels en rotondes onderweg.
Wat duurt het lang voordat de brandweer er kan zijn zeg!
Gelukkig, daar is de brandweer met de tankautospuit.
De brandweermensen stappen snel de auto uit.
Ze hebben speciale pakken aan,
Omdat ze zo dicht bij de rook staan.
Ze hebben een masker voor het gezicht en een fles vol schone lucht op hun rug.
Nu kunnen ze veilig gaan blussen, want het vuur moet uit, heel vlug.
Billy Brandkraan staat al klaar met water voor de brandweerspuit
Want daarmee maakt de brandweer het vuur uit.
De nacht is weer voorbij,
en in het stralende ochtendlicht,
zien we Smokey in zijn mand met een enorme grijns op zijn gezicht.
Zou Smokey zijn droom nog weten?
Of is hij, wat je moet doen bij brand, alweer vergeten?
Als jij het nog weet, mag je het zeggen
En natuurlijk ook aan papa en mama uitleggen.
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Smokey ontdekt de brand, hij roept om hulp.
Smokey doet de deur dicht. De kinderen kruipen onder de rook door.
Smokey redt de mensen uit het huis. Papa belt 112.
Smokey is de centralist van de 112 alarmcentrale.
Smokey en de mensen blijven buiten.
De brandweer is onderweg naar de brand.
De brandweer blust de brand.

Smokey in dromenland, vragen en antwoorden
1. Wie ga je roepen als je gevaar ziet of vuur? Thuis? Op school? Als je aan het logeren bent?
Papa, mama, juf, meester, opa, oma, papa of mama van vriendje of vriendinnetje, oppas.
2. Waarom doet Smokey de deur dicht?
Het vuur en de rook gaat niet het hele huis door. De brand kan niet zo snel groot worden.
3. Waarom kruip je onder de rook door?
Rook is gevaarlijk en moet je niet inademen. Rook is zwart, en warm en gaat omhoog. Laag
bij de grond zie je meer en is het niet zo warm.
4. Wat is het alarmnummer? 112. Bel niet voor de lol!
5. Waarom ga je niet weer naar binnen? Dat is gevaarlijk. De brand wordt groter!
6. Wat doe je als je de sirene van de brandweerauto hoort? Ga aan de kant!
7. Waarom heeft de brandweer speciale kleding aan? Vuur is heet en rook mag je niet
inademen. De brandweer staat dichtbij het vuur om te blussen. Gewone kleding kan niet
tegen het hete vuur.

