Straatputten
Een put met een deksel
Als je over straat loopt kom je allerlei putten tegen. In sommige van deze putten komt ons
water. Maar er zijn ook putten met gas of putten waar juist water uitkomt voor de
brandweer.
Als je over straat loopt kom je allerlei putjes tegen. Hee kijk daar een put! Naar deze put
stroomt al het regenwater lekker buitje zeg. Het regenwater komt terecht in een buis, die
buis is soms zo groot dat je er in kunt staan.Die grote buis noemen we het riool.
En na het riool gaat het regenwater door naar bijvoorbeeld een grote rivier. Gezien! Op naar
de volgende put. Dit is de put van de brandweer, daar gaat gen water in , daar komt water
uit! Onder de put zit een hele dikke waterleiding. Als er brand is schroeft de brandweer een
grote kraan op deze put. Dan de slang er aan en blussen maar! Deze bordjes laten zien
waar de verschillende putten zitten. Dan kan de brandweer zich bijvoorbeeld niet
vergissen. Zouden er nog meer putten te vinden zijn?
Dit is een kleine put. Dit is een gas put. Onder deze deksel zit een kraan waarmee je het gas
kunt afsluiten.
Het wordt steeds leuker! Hee Daar zit nog een put!
Weer een put. Dit is een hele grote riool put. Kijk hier zie je een riool van binnen, ach kijk
iemand trekt net het stop uit het bad. Nu maar hopen niemand nu een plasje gaat doen!
Gauw weer naar boven.
Ah, hier is weer wat.
kijk buizen die de grond in lopen! Dit zijn de elektriciteit buizen. En die hele grote die daar
liggen dat zijn nou riool buizen. Die moeten allemaal onder de grond. Net als alle andere
buizen. Het is maar goed dat alles onder de grond zit. Want stel je toch eens voor dat al die
buizen op straat zouden liggen, dat zou een mooie boel worden.
De auto's kunnen er dan niet door. Zeg ik wil er door! Stop die buizen toch onder de grond!
En iedereen maar toeteren en toeteren wat zou het een chaos zijn. Iedereen boos. Nee
buizen boven de grond dat gaat niet.
Papa moet met de kinderwagen over de buizen, O, ja jij moet buizen klimmende naar
school. Alhoewel dat is eigenlijk wel leuk, prachtig uitzicht. Hee, daar heb je die rooie
knikker weer!
Nee alles moet gewoon onder de grond en dan, dan naar de huizen.Zo nu kan alles
aangesloten worden. De kabels met de elektriciteit, dan kunnen we eindelijk televisie
kijken! En natuurlijk muziek luisteren.De telefoonkabel zit ook vast. O, daar gaat ie net!
Neem jij hem even op alstublieft. De gasleiding is ook aangesloten, we kunnen melk koken.
Zo nu doet alles het.

