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Een nieuwe kazerne

Samenvattingen Luistervragen

1. Max en Flo is een tweeling van zeven. Ze wonen met hun 
ouders boven de fietsenwinkel van hun opa, in het stadje 
Zummel. Het is een beetje krap – zo samen met opa en 
oma op één etage – maar ook gezellig. Als Max en Flo in 
het weekend bij opa in de fietsenwinkel aan het helpen 
zijn, klinken er ineens sirenes. Wat is er aan de hand? Is 
er brand? Nee! De brandweer verhuist naar een spiksplin-
ternieuwe kazerne net buiten de stad en de twee brand-
weerwagens rijden er met gillende sirenes naartoe. Aan het 
stuur van de voorste wagen zit de moeder van Max en Flo 
en hun vader zit in de tweede wagen. Ze zitten namelijk 
allebei bij de vrijwillige brandweer. Ze stoppen bij de fiet-
senwinkel en vragen of Max en Flo of ze mee willen rijden. 
Natuurlijk willen ze dat! Opa rijdt ook mee, hij zat vroeger 
ook bij de vrijwillige brandweer. 

Feiten:
-  Hoe heet het stadje waar Max en 

Flo wonen?
- Waar wonen Max en Flo?

Beleving:
-  Zou jij bij je opa en oma in huis 

willen wonen?  
Waarom wel of niet?

2. De nieuwe brandweerkazerne wordt officieel geopend door 
de burgemeester van Zummel. Dat is de moeder van Anna, 
de beste vriendin van Max en Flo. Anna is er daarom ook 
bij, in haar mooiste jurk. Ook hun beste vriend Tjeng is er. 
Zijn ouders hebben een Chinees restaurant en ze verzorgen 
de hapjes voor de opening. Opa vindt de nieuwe kazerne 
maar niks. Hij vond de oude kazerne, Station Zuid, veel 
mooier. Misschien niet zo modern, maar wel dichterbij en 
daarom veiliger. Als de burgemeester de kazerne opent, 
roept hij dan ook heel hard: ‘Boe! Station Zuid was veel 
mooier! En dichterbij! Dat is veiliger en beter!’ Maar als het 
Chinees buffet wordt geopend, staat opa vooraan met zijn 
bordje. Want ook al is hij niet blij met de nieuwe kazerne, 
een lekker bord Chinees gaat er altijd in!

Feiten:
-  Hoe heette de oude brandweer-

kazerne?
-  Waarom vindt opa de oude 

brandweerkazerne beter? 

Beleving:
-  Laat jij weleens ongevraagd 

horen wat je ergens van vindt?

3. Max, Flo, Anna en Tjeng gaan de volgende dag kijken bij 
de oude kazerne. Station Zuid staat nu helemaal leeg. Ze 
kunnen gewoon naar binnen. Ze glijden van de roetsjpaal 
naar beneden. Ze klimmen in de uitkijktoren en hebben 
uitzicht over heel Zummel. Dan zien ze ineens een jongen 
die ze niet kennen. Hij heeft zich verstopt in de kazerne en 
zegt dat ze weg moeten omdat Station Zuid nu zíjn kazerne 
is. Voordat ze iets terug kunnen zeggen klinken er ineens 
stemmen. Er komen grote mensen Station Zuid binnen. De 
kinderen verstoppen zich in het stookhok.

Feiten:
-  Waarom zijn de deuren van 

Station Zuid heel erg groot? 
-  Hoe oud is Station Zuid?

Beleving:
-  Zou jij stiekem een leeg gebouw 

binnengaan? Waarom wel of 
niet? 
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4. Max, Flo, Anna en Tjeng hebben zich verstopt in het 
stookhok van Station Zuid. Door een kier van de deur zien 
ze de moeder van Anna die met een makelaar overlegt over 
de verkoop van de oude kazerne. Misschien kan er een 
supermarkt in. Of een grote schoenenwinkel. Of misschien 
kunnen ze het hele gebouw plat gooien en iets nieuws 
bouwen. De kinderen vinden het vreselijk. Ze willen niet 
dat Station Zuid gesloopt wordt. Als ze naar buiten zijn 
geslopen, praten ze met de nieuwe jongen. Hij heet Melvin 
en is net vanuit een grote stad naar Zummel verhuisd. Hij 
wil zo snel mogelijk terug naar de stad omdat hij het saai 
vindt in Zummel. De kinderen vertellen hem dat er juist 
veel leuke dingen te doen zijn in Zummel, als je het maar 
samen met anderen doet. Ze stellen aan Melvin voor om 
vrienden te worden. ‘Best,’ zegt hij.

Feiten:
-  Wat wil de makelaar met Station 

Zuid doen?
-  Waarom wil Melvin terug naar de 

stad?

Beleving:
-  Zou jij vrienden willen worden 

met Max, Flo, Anna en Tjeng? 
Waarom wel of niet?

5. Die maandag gaan de kinderen weer naar school. Melvin 
blijkt bij hen in de klas te zitten. In de pauze rennen Max, 
Flo, Anna en Tjeng meteen naar hem toe. Ze hebben een 
plan om de brandweerkazerne te redden: ze willen Station 
Zuid gaan bezetten. Dat lijkt Melvin wel wat. Ze maken 
borden en spandoeken en beginnen te demonstreren bij 
Station Zuid. Opa vindt het geweldig en demonstreert mee. 
Al gauw hebben ze een boel handtekeningen verzameld 
van inwoners van Zummel die ook tegen de sloop zijn. Dan 
komen de ouders van Max en Flo en de moeder van Anna. 
Zij zijn niet blij met de actie van de kinderen... 

Feiten:
-  Waarom vinden de meest 

mensen het zonde als de oude 
kazerne gesloopt wordt?

-  Wie had er volgens de ouders 
van Max en Flo bedacht om te 
gaan demonstreren? 

Beleving:
-  Heb jij weleens gedemonstreerd 

tegen iets? Zo ja, waar tegen? 
Zo nee, waar zou je tegen willen 
demonstreren?

6. Dan blijkt dat de ouders van Max en Flo Station Zuid willen 
kopen. Ze gaan het opknappen en er een woonhuis van 
maken. Dat is misschien ook beter, want het is een beetje 
krap bij opa en oma in huis. Max en Flo springen een gat in 
de lucht. Ook Anna, Tjeng en Melvin vinden het een prima 
oplossing. 

Feiten:
-  Hoe wist de moeder van Anna 

dat er iemand in de kazerne 
verstopt zat?

-  Wat zijn de ouders van Max en 
Flo met Station Zuid van plan?

Beleving:
-  Hoe zou jij het vinden om in een 

oude brandweerkazerne te gaan 
wonen?
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De Brandweerclub

Samenvattingen Luistervragen

1. Max en Flo kunnen het bijna niet geloven: hun ouders 
hebben een brandweerkazerne gekocht: Station Zuid! Ze 
gaan hem helemaal zelf verbouwen zodat ze er in kunnen 
gaan wonen. De vader van Max en Flo is niet zo handig. 
Hun moeder gelukkig wel. Bovendien worden ze geholpen 
door haar broers: oom Ton en oom Guus. Als de ooms 
tijdens het slopen de roetsjpaal weg willen halen, omdat je 
in een gewoon huis met de trap gaat in plaats van met een 
paal, houden de kinderen dat tegen. ‘Het is geen gewoon 
huis’, zeggen ze, ‘maar een brandweerhuis. Mét een 
roetsjpaal.’ 

Feiten:
-  De vader van Max en Flo heeft 

twee linkerhanden. Wat betekent 
dat?

-  Waarom slopen oom Ton en oom 
Guus eerst de binnenmuren?

Beleving:
-  Zou jij een roetsjpaal in je huis 

willen hebben of niet? 

2. Buiten staat een grote container met sloopafval: losse 
stenen, brokstukken en resten planken. De ooms gooien 
met kruiwagens alles wat ze in Station Zuid slopen, in die 
container. De kinderen vinden het zonde: daar zitten prima 
spullen bij. Daar kunnen ze mooi een hut van maken. Alles 
wat de ooms in de container gooien, halen ze er stiekem 
weer uit en brengen ze naar de parkeerplaats achter 
de kazerne. De ooms zijn verbaasd dat er zoveel in de 
container past.

Feiten:
-  Waarom ligt er een loopplank 

voor de container?
-  Waarom mogen de kinderen niet 

naar binnen?

Beleving:
-  Heb jij weleens een hut 

gebouwd? Deed je dat met of 
zonder tekening?

3. Max, Flo, Anna, Tjeng en Melvin maken van alle oude 
bouwspullen een hut. De hut wordt gigantisch, met een 
echt puntdak. Ze bedenken dat het een prima clubhuis zou 
zijn, maar dan moeten ze wel een club beginnen. Dat vindt 
iedereen een goed idee. Ze bedenken meteen een naam: 
De Brandweerclub. De kinderen gaan hun ouders, opa en 
hun ooms halen om te komen kijken. Maar als die komen, 
begint het bouwwerk te piepen en te kraken.

Feiten:
-  Wat voor een dak zit er op de 

hut? 
-  Welke namen bedenken de 

kinderen voor de club?

Beleving:
-  Als jij een club zou beginnen met 

je vrienden of vriendinnen, hoe 
zou je hem dan noemen?

4. De zelfgemaakte hut stort in. Pap en mam geven Max en 
Flo een standje. Het was gevaarlijk om zo’n grote hut te 
bouwen. Bovendien mochten ze die spullen helemaal niet 
uit de container halen. Nu moeten ze helpen om alles weer 
terug in de container te gooien. Dat is een pittig karwei. De 
kinderen balen bovendien van hun mooie clubhuis. De volle 
container wordt door een grote containerwagen afgevoerd 
en er wordt een nieuwe, lege container neergezet. Die is 
om alle troep uit de garage in te doen. De kinderen helpen 
mee met het leeg ruimen van de garage. Dan ontdekt Flo 
iets, achter alle spullen, onder een groot dekzeil. Er staat 
nog een oude brandweerwagen.

Feiten:
-  De hut was mooi maar 

gevaarlijk, vindt de vader van 
Max en Flo. Waarom vindt hij 
dat? 

-  Wat voor oude spullen staan er 
in de garage?

Beleving:
-  Heb jij weleens meegeholpen 

met klussen? Wat deed je? 
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5. De brandweerwagen die in de garage staat is verroest en 
gedeukt, heeft lekke banden en gebarsten raampjes en hij 
stinkt. Met z’n allen rollen ze de brandweerwagen uit de 
garage. Opa herkent het voertuig, hij heeft er vroeger als 
brandweerman zelf nog in gereden. De Ford F600. Het is 
een echte, ouderwetse brandweerwagen. Die moeten ze 
niet wegdoen, dat zou zonde zijn. Anna kijkt in de brand-
weerwagen en ziet dat er banken achterin zitten. Dan 
heeft Max een idee: kunnen ze daar niet hun clubhuis van 
maken? Ze zullen de wagen zelf helemaal schoonmaken en 
opknappen. Hun ouders vinden het goed. 

Feiten:
-  Hoe ziet de brandweerwagen er 

van binnen en van binnen uit? 
-  Waarom heeft opa vroeger in de 

brandweerwagen gereden?

Beleving:
-  Hoe ziet jouw ideale clubhuis 

eruit? 

6. De kinderen gaan hard aan de slag en maken de oude 
brandweerwagen weer helemaal schoon, van binnen en van 
buiten. Ze zijn er trots op dat ze nu als club een echte auto 
bezitten. Er zit geen motor meer in, dus de brandweer-
wagen kan niet meer rijden, maar samen met opa doen ze 
alsof ze rijden. Net alsof ze de echte brandweer zijn. 

Feiten:
-  Hoe staan de banken in de 

brandweerwagen?
-  Waarom kan de brandweerwagen 

niet meer rijden?

Beleving:
-  Hoe lijkt het jou om echt auto te 

rijden?
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Kamers kiezen

Samenvattingen Luistervragen

1. De familie Boenders verhuist naar Station Zuid. Iedereen 
helpt mee: ze vormen een menselijke ketting en geven 
de verhuisdozen aan elkaar door. Binnen moeten de 
dozen naar de juiste ruimtes worden gebracht. Boven zijn 
allemaal kleine kamertjes waar de brandweerlieden sliepen 
als ze wacht hadden. Max en Flo mogen ieder een eigen 
kamer uitkiezen. Daar zijn ze blij om, want ze hebben nog 
nooit ieder een eigen kamer gehad. 

Feiten:
-  Waarom zijn Max en Flo ineens 

toch een beetje verdrietig als ze 
gaan verhuizen?

-  Hoe noem je een lange rij met 
mensen die spullen aan elkaar 
doorgeven?

Beleving:
-  Slaap jij liever alleen of deel jij 

liever een kamer met je broer of 
zus? 

2. Max en Flo mogen op de slaapverdieping ieder een kamer 
uitkiezen. Dat valt nog niet mee, want elke kamer heeft wel 
iets leuks en op elke kamer valt ook iets aan te merken. 
Tjeng, Melvin en Anna komen helpen. Flo kiest uiteindelijk 
een klein en gezellig kamertje onder de trap en Max een 
ruime, hoge kamer tegenover die van Flo. Tjeng en Melvin 
vinden dat Max de allermooiste kamer heeft. Anna vindt 
de kamer van Flo weer supermooi. Ze zijn heel erg blij met 
hun eigen kamers en richten ze in met hun spulletjes. Max 
hangt een briefje op zijn kamerdeur met ‘Verboden voor 
meisjes’ erop. In reactie daarop plakt Anna snel een briefje 
op haar eigen deur waarop staat: ‘3  kloppen - Sowieso 
geen toegang voor jongens’.

Feiten:
-  Op elke kamer waaruit Max en 

Flo kunnen kiezen, valt wel iets 
aan te merken. Noem een paar 
aanmerkingen.

-  Hoe ziet de kamer die Flo kiest 
er uiteindelijk uit? En die van 
Max?

Beleving:
-  Wat vind jij belangrijk voor een 

slaapkamer? Moet hij groot zijn, 
klein, een mooi uitzicht hebben, 
of iets anders?

3. Die avond eet het gezin Boenders voor het eerst in Station 
Zuid, in de enorm grote keuken met twee fornuizen. De 
verhuisdozen zijn nog lang niet allemaal uitgepakt, aan de 
plafonds hangen kale peertjes en ook de gordijnen zijn nog 
niet opgehangen. Maar toch is het al heel gezellig, zo met 
zijn viertjes. Dan gaan Max en Flo naar hun eigen kamers 
om te slapen. Het is nog wat onwennig. Max hoort allemaal 
vreemde geluiden. Hij kan niet slapen, zo helemaal alleen. 
Hij vindt het eng. En dan gaat ineens de deur van zijn 
kamer piepend open...

Feiten:
-  Waaraan kun je zien dat de 

familie Boenders maar net 
verhuisd is en nog geen tijd 
heeft gehad om alles in orde te 
maken?

-  Max en Flo slapen boven. Op 
welke twee manieren kunnen ze 
naar beneden gaan? 

Beleving:
-  Heb jij weleens wakker gelegen 

toen je op een andere plek sliep? 
Waarom? 

4. Max ligt helemaal alleen in zijn nieuwe jongenskamer als 
ineens de deur piepend open gaat. Het is Flo. Zij kan ook 
niet slapen en ze stelt voor om van kamer te ruilen. Dat wil 
Max wel, maar ook in de andere kamer kan hij niet slapen. 
Flo ook niet. Alles is onwennig. De volgende dag zijn ze 
doodop. Hun ouders willen weten hoe het in hun nieuwe 
kamers was. Max en Flo houden zich groot: prima hoor. 
Ook tegen Tjeng, Anna en Melvin durven ze niet te zeggen 
dat ze eigenlijk bang waren in Station Zuid. Dan heeft 
Max een idee: wil de rest van De Brandweerclub niet bij 
ze komen logeren? Met de hele Brandweerclub is het vast 
minder eng in de kazerne. 

Feiten:
-  De ouders van Max en Flo 

vonden de eerste nacht in 
Station Zuid ook vreemd. 
Waarom? 

-  Waarom vraagt Max of De Brand-
weerclub komt logeren?

Beleving:
-  Wat doe jij meestal als je niet 

kunt slapen? 
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5. Max en Flo vragen aan hun ouders of de rest van De 
Brandweerclub een nachtje mag komen logeren. Dat mag 
en ook Tjeng, Anna en Melvin krijgen toestemming van 
hun ouders. Ze pakken hun spullen en hun slaapzakken en 
komen naar Station Zuid. Maar in welke kamer passen vijf 
kinderen? Max heeft een idee: ze gaan op zolder slapen. 
Die moet eigenlijk nog helemaal verbouwd worden, maar 
hij is groot en ruim. Perfect voor een logeerpartij. De 
ramen kijken over heel Zummel en via een stalen trap kom 
je in de uitkijktoren. Maar het is nog geen bedtijd, eerst 
gaan ze eten. Er klinkt een bel ten teken dat het eten klaar 
is.

Feiten:
-  Wat zegt de moeder van Melvin 

voor de grap?
-  Waarom vindt Tjeng het 

spannend om te gaan logeren? 

Beleving:
-  Zou jij met de hele club op één 

kamer willen slapen of liever de 
jongens en de meisjes apart?

6. Na het eten gaan de kinderen zo snel mogelijk tanden 
poetsen en dan naar de zolder. Met z’n allen klimmen ze 
omhoog langs de stalen trap aan de muur, naar de uitkijk-
toren. Ze kijken uit over heel Zummel. Als ze even later 
met z’n allen in hun slaapzakken op de matrassen liggen, 
voelt Max zich heel gelukkig. Hij is blij dat hij niet meer 
alleen op zijn kamertje ligt. Hij stelt aan Flo voor om van 
de zolder hun gezamenlijke slaapkamer te maken. Dat wil 
Flo maar al te graag en met een grote glimlach vallen ze in 
slaap. 

Feiten:
-  Waarom vinden de ouders van 

Max en Flo het eerst geen goed 
idee als De Brandweerclub op 
zolder gaat slapen? 

-  Waarom is er een uitkijktoren in 
Station Zuid?

Beleving:
-  Zou jij het leuk vinden om een 

slaapfeestje te hebben? Wat lijkt 
je er het leukst of minst leuk 
aan?
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Konijn

Samenvattingen Luistervragen

1. Anna en Flo zijn aan het springtouwen als ze een heel 
opvallend konijn op de stoep zien zitten. Hij is zwart met 
witte stippen en hij heeft lange hangoren. Ze gaan meteen 
naar het clubhuis, waar Max, Melvin en Tjeng zijn en 
vertellen wat ze gezien hebben. Max gelooft er niks van. 
Zulke konijnen bestaan niet. Zeker niet in het wild. Ze 
gaan met zijn allen kijken. Maar het konijn is er niet meer. 
Dan zien ze een briefje op de lantaarnpaal waarop staat: 
‘Vermist: Bliksem’. Er is een foto van het konijn bij: zwart 
met witte stippen. Zie je wel, zegt Anna, ze bestaan dus 
toch. Aan de overkant van de straat ziet Tjeng een man in 
een lange zwarte jas briefjes met het konijn aan de lan-
taarnpalen plakken. Waarschijnlijk is het dus zijn konijn. 

Feiten:
-  Waarom gelooft Max Anna en Flo 

niet? 
-  Hoe heet het konijn?

Beleving:
-  Wat voor huisdier zou jij het 

allerliefst willen hebben?

2. De kinderen gaan naar de man die de briefjes met het 
konijn aan het opplakken is. Hij heet meneer Koster. 
Bliksem is zijn konijn, en hij wil het graag terug. Anna en 
Flo zeggen dat ze Bliksem gezien hebben en de kinderen 
beloven hem te vinden. Ze gaan door heel Zummel op 
zoek naar het bijzondere konijn, maar niemand heeft hem 
gezien. Waar ze ook zoeken, hoe vaak ze hem ook roepen… 
Bliksem is nergens te bekennen. Van opa krijgen ze de 
tip om naar de Zummelse plas te gaan. Daar zijn wilde 
konijnen. Misschien is Bliksem daar naartoe. 

Feiten:
-  Op welke plekken laten de 

kinderen de foto van Bliksem 
zien? Noem er een paar. 

-  Waarom denkt opa dat Bliksem 
naar de Zummelse plas is 
gegaan?

Beleving:
-  Is bij jou weleens een huisdier 

ontsnapt of heb je ooit een 
ontsnapt huisdier gevonden?

3. De Brandweerclub gaat naar de Zummelse plas. En 
inderdaad… tussen alle bruine konijntjes zit een zwart 
exemplaar met witte stippen: Bliksem. De kinderen zijn 
heel trots dat ze hem gevonden hebben. Snel gaan ze naar 
meneer Koster toe om te vertellen dat ze Bliksem gevonden 
hebben. Maar als hij vreemd reageert, denken ze te 
snappen waarom hij zo op zoek was naar het dier: hij eet 
zijn konijnen gewoon op. 

Feiten:
-  Waarom denkt Melvin dat 

Bliksem misschien expres is weg-
gelopen?

-  Wat antwoordt meneer Koster als 
de kinderen vragen waar al zijn 
andere konijnen zijn?

Beleving:
-  Zou jij aan meneer Koster 

vertellen waar Bliksem is?

4. Het staat als een paal boven water voor de kinderen: 
meneer Koster eet zijn konijnen gewoon op. In plaats van 
te zeggen waar Bliksem is, hollen ze daarom hard weg en 
gaan terug naar de Zummelse plas om Bliksem in veiligheid 
te brengen. Het lukt om Bliksem te vangen en Anna neemt 
hem mee naar huis. Daar blijkt dat zijzelf, haar vader én 
haar moeder allergisch zijn voor dieren. Dus brengt Anna 
het konijn naar Station Zuid. 

Feiten:
-  Hoe vangen de kinderen het 

konijn?
-  Waarom kan het konijn niet bij 

Anna blijven?

Beleving:
-  Ben jij allergisch voor dieren of 

ken je iemand die daar allergisch 
voor is? Voor welke dieren? En 
waar merk je dat aan?
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5. De ouders van Max en Flo vinden het prima dat Max en 
Flo het konijn houden. Als ze vragen hoe de kinderen aan 
het konijn komen, antwoorden ze dat ze het gevonden 
hebben bij de Zummelse plas. Opa timmert komt langs en 
timmert een speciaal hok voor het dier. Als hun moeder 
een boodschap gaat doen, ziet ze een briefje hangen. Ze 
herkent Bliksem. Ze belt aan bij meneer Koster en zegt dat 
het konijn waarschijnlijk bij hen op Station Zuid is.

Feiten:
-  Hoe kan het dat de slager en de 

mevrouw van de dierenwinkel 
van Bliksem afweten?

-  Waarom gaat meneer koster mee 
naar Station Zuid?

Beleving:
-  Denk jij dat meneer Koster zijn 

konijnen opeet? Zo niet, wat 
doet hij er dan mee volgens jou?

6. Max en Flo schrikken als ze hun moeder met meneer Koster 
zien aankomen. Razendsnel verstoppen ze het konijn, maar 
hij wordt door hun vader gevonden. Ze vertellen uiteindelijk 
waarom ze Bliksem niet aan meneer Koster terug willen 
geven: hij eet hem op. Meneer Koster moet daar heel hard 
om lachen. Welnee! Hij is goochelaar en heeft Bliksem hard 
nodig voor zijn verdwijntrucs. Nu begrijpen Max en Flo het. 
Meneer Koster krijgt Bliksem terug en als dank geeft hij 
een fantastische goochelshow voor de hele Brandweerclub.

Feiten:
-  Waar heeft de vader van Max en 

Flo het konijn gevonden? 
-  Wat doet meneer Koster met zijn 

konijnen?

Beleving:
-  Heb jij weleens meegemaakt dat 

iemand heel anders was dan je 
van tevoren dacht? Zo ja, om wie 
ging het?


