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Op de fiets

Samenvattingen Luistervragen

1. Als Melvin een boodschap doet voor zijn moeder, valt zijn 
oog op een aanplakbiljet op de schuifdeur van de super-
markt. Er wordt dat weekend een fietsrally gehouden in 
Zummel en je kunt er een vaantje mee winnen. Melvin licht 
De Brandweerclub in over de fietsrally. Iedereen heeft er 
zin in, behalve Tjeng. Hij wordt steeds stiller. 

Feiten:
-  Wat speelt Melvin terwijl hij 

boodschappen doet?
-  Wat is een fietsrally?

Beleving:
-  Wat zou jij voor jezelf kopen als 

je boodschappen mocht doen?

2. Als de club zich wil inschrijven voor de fietsrally, komt het 
hoge woord eruit. Tjeng wil niet meedoen omdat hij geen 
fiets heeft. Dan gaat hij lekker niet mee vindt Melvin, maar 
Flo heeft een beter idee: ze hebben thuis nog een oude 
fiets in de schuur staan die Tjeng kan gebruiken. Ze nemen 
de fiets mee naar de werkplaats van opa Boenders voor een 
opknapbeurt. Daar ontdekken ze dat de fiets best in orde 
is. Het enige wat er moet gebeuren is de banden oppompen 
en het zadel lager zetten.

Feiten:
-  Waarom wil Tjeng de fiets niet?
-  Opa wil best even naar Tjengs 

fiets kijken, maar hij wil er wel 
iets voor terug. Wat?

Beleving:
-  Maakt het jou iets uit of je op 

een jongens- of meisjesfiets 
rijdt? Waarom wel of niet?

3. Max en Flo pompen de banden van de fiets op en zetten 
het zadel lager. Dan gaan ze met de fiets naar Tjeng. Gek 
genoeg lijkt hij helemaal niet blij. Hij wil geen meisjesfiets. 
Max vindt dat hij in elk geval moet kijken of hij nu met 
het lagere zadel wel bij de trappers kan. Na veel gedoe 
stapt Tjeng eindelijk op de fiets, maar hij blijft met moeite 
overeind. Hij zwabbert alle kanten op. 

Feiten:
-  Waarom wil Melvin zijn drops-

mileys terug? 
-  Waarom houdt Flo haar oren
dicht bij de banden nadat ze 
opgepompt zijn?

Beleving:
-  Ben jij weleens gevallen met de 

fiets? Durfde je daarna meteen 
weer op te stappen?

4. Tjeng maakt een enorme smak van zijn fiets en blijft 
kermend van de pijn op de grond liggen. Hij zegt dat hij nu 
niet meer kan fietsen omdat hij last heeft van zijn been. 
De rest van De Brandweerclub begint hem van aanstelle-
ritis te verdenken, totdat opa zich hardop afvraagt of Tjeng 
eigenlijk wel kan fietsen. Uiteindelijk komt de aap uit de 
mouw en geeft Tjeng toe dat hij het inderdaad niet kan. 
Toen hij klein was, is hij een paar keer hard gevallen en 
daardoor is hij bang geworden. Bovendien vindt zijn angstig 
aangelegde moeder het ook maar beter als hij niet fietst. 
De Brandweerclub besluit om het hem te gaan leren. 

Feiten:
-  De fiets is te groot maar het 

zadel kan niet lager. Welke 
oplossing heeft opa daarvoor?

-  Waarom heeft Tjeng nooit goed 
leren fietsen?

Beleving:
-  Zou jij het aan je vrienden 

durven te vertellen als je niet 
kon fietsen?

5. De Brandweerclub leert Tjeng fietsen op het parkeerterrein 
bij de supermarkt. Hij leert het snel en blijft maar rondjes 
fietsen. Uiteindelijk fietst hij zelfs naar huis om aan zijn 
ouders te demonstreren wat hij kan. Ze zijn zo trots hem 
dat ze hem beloven dat hij voortaan zelf naar school mag 
fietsen. Bovendien kan hij nu meedoen aan de fietsrally, 
omdat Melvin hem stiekem al had ingeschreven. 

Feiten:
-  Wat fluistert Tjengs moeder hem 

in het oor?
-  De inschrijving is al gesloten, 

maar toch kan Tjeng nog 
meedoen aan de fietsrally. Hoe 
kan dat? 

Beleving:
-  Zou jij willen meedoen aan een 

fietsrally? Waarom wel of niet?
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6. Het is de dag van de fietsrally. De Brandweerclub vormt 
een team. Ze weten de route goed te vinden en de meeste 
vragen weten ze te beantwoorden. Als ze een antwoord 
niet weten, bellen ze naar de broer van Tjeng die het 
opzoekt op internet. Melvin speurt om zich heen als een 
volleerd speurder, hij ziet alle aanwijzingen. Maar doordat 
hij zo goed om zich heen kijkt, let hij minder op de weg en 
rijdt door een stuk glas, met een lekke band als gevolg. 
Gelukkig mag hij bij Tjeng achterop. De Brandweerclub had 
niet álle antwoorden goed en wint daarom niet de hoofd-
prijs, maar uiteindelijk krijgt wel iedereen een vaantje. 
Zelfs Melvin die een groot deel niet eens gefietst heeft. 
Maar daar zwijgt De Brandweerclub over...

Feiten:
-  Wat betekent de afkorting van 

voetbalclub D.O.S.? En wat wil 
Melvin dat Anne opschrijft?

-  Op welke vraag kunnen ze het 
antwoord niet vinden?

Beleving:
-  Heb jij weleens een prijs 

gewonnen? Waarmee?
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Hellep brand

Samenvattingen Luistervragen

1. Er is een keukenbrandje geweest in het restaurant van 
Tjengs ouders. Gelukkig was het snel geblust, maar nu 
laten de ouders van Tjeng de boel checken op brandvei-
ligheid. De vrijwillige brandweer, onder wie de moeder van 
Max en Flo, doet de check. Ze is heel serieus in haar rol van 
brandweerman en Max en Flo moeten erom giechelen, want 
zo kennen ze hun moeder niet. Omdat hun moeder te veel 
wordt afgeleid in haar werk, stuurt ze de club weg. Tjeng 
neemt het formulier mee dat ze van de brandweer hebben 
gekregen over hoe je een pand kan checken op brandvei-
ligheid. De club besluit om zelf een aantal panden onder de 
loep te gaan nemen.

Feiten:
-  Waar is de brand in het res-

taurant ontstaan?
-  Wat staat er op de plattegrond 

die de moeder van Tjeng aan de 
moeder van Max en Flo geeft? 

Beleving:
-  Kijk jij weleens naar vlucht-

wegen, als je bijvoorbeeld in een 
bioscoop bent?

2. Als eerste checkt de club de brandveiligheid van school. 
Daar blijkt alles in orde, overal is aan gedacht: er zijn 
brandtrappen, nooduitgangen, rookmelders en zelfs een 
sprinklerinstallatie. Na de school is Station Zuid aan de 
beurt. Ook die is goed uitgerust met brandtrappen, vlucht-
deuren, nooduitgangen, rookmelders en een sproei-instal-
latie. Dan ziet Melvin iets raars aan de brandblusser in de 
keuken: er zit allemaal bruine prut aan de buitenkant. 

Feiten:
-  Wat is een sprinklerinstallatie?
-  Welke brandveilige dingen zien 

de kinderen in Station Zuid? 
Noem er drie.

Beleving:
-  Is jouw huis brandveilig denk je?

3. Nu Melvin in Station Zuid een brandblusser heeft ontdekt 
waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden, stelt opa 
voor dat ze de boel gaan checken met een echte brand-
weeroefening. Max en Flo zijn de brandweer, Anna en 
Melvin de gewonden en Tjeng zorgt voor rook door meel in 
de lucht te gooien. De meelrook ziet er heel echt uit. Max 
en Flo komen als brandweer aangestormd met emmers 
water. Opa geeft instructies. Anna en Melvin rennen door de 
kazerne en roepen heel hard ‘HELLEP BRAND!’. Ze roepen 
het zo hard, dat de buurvrouw het hoort. Er is brand in de 
oude brandweerkazerne!, denkt ze... 

Feiten:
-  Waarom is de brandblusser in de 

keuken niet goed meer? 
-  Hoe maakt Tjeng de nep-rook? 

Beleving:
-  Stel dat jij mee mag doen aan 

een brandweeroefening. Welke 
rol zou jij dan het liefst willen 
spelen? Brandweerman of slacht-
offer?

4. De buurvrouw denkt dat er echt brand is in Station Zuid en 
belt de brandweer. Die komt al gauw met loeiende sirenes 
de straat ingereden. De moeder van Max en Flo en haar 
collega’s springen uit de auto en als de club de sirenes 
hoort, onderbreken ze meteen de oefening. De moeder van 
Max en Flo is erg geschrokken, maar als duidelijk wordt dat 
het een oefening was, is ze erg opgelucht.

Feiten:
-  Wat moet je volgens opa doen 

als je in een brandend gebouw 
zit? 

-  De brandweermannen zeggen: 
‘Het was vals alarm.’ Wat 
betekent dat?

Beleving:
-  Heb jij weleens meegedaan 

aan een brandweeroefening op 
school of op het kinderdagverblijf 
bijvoorbeeld? Hoe was dat?



Mijn Malmberg

© Malmberg, ’s-Hertogenbosch blz. 4 van 8

Station Zuid | groep 4 blok 2 | thema 2 Net echt | Hellep brand

5. Opa verontschuldigt zich samen met de club voor het vals 
alarm, maar de brandweermannen zijn allang blij dat er 
niet echt een brand was. Ze vervangen de verouderde 
brandblusser en ook gaan er nieuwe batterijen in de rook-
melders en worden alle vluchtwegen goed gecontroleerd. 
Tot slot stelt een van de brandweermannen voor om een 
vluchtcheck te doen: lukt het de leden van De Brand-
weerclub om vanuit de slaapkamers Station Zuid binnen 
drie minuten te verlaten? 

Feiten:
-  Waarom moet je nooit om hulp 

roepen als het niet echt is? 
-  Wat is een vluchtcheck?

Beleving:
-  Denk jij dat het jou lukt om 

je slaapkamer binnen de drie 
minuten te verlaten als er brand 
is?

6. De kinderen slagen glansrijk voor de vluchttest. Ze zijn 
allemaal binnen de drie minuten buiten. Snel genoeg dus. 
Omdat de brandweer er nu toch is, mogen ze een rondje 
meerijden in een echte brandweerwagen. Ze vinden het 
fantastisch. Tot slot bakt de moeder van Max en Flo pan-
nenkoeken voor iedereen: voor De Brandweerclub, voor 
de brandweermannen, voor opa en voor de buurvrouw die 
de brandweer had gewaarschuwd. Als een van de pannen-
koeken aanbrandt, beginnen de rookmelders van Station 
Zuid hard te piepen... Dat bewijst dat Station Zuid absoluut 
brandveilig is. 

Feiten:
-  De kinderen gaan op drie 

manieren naar beneden. Welke?
-  Waarom beginnen de rook-

melders te piepen?

Beleving:
-  Wie controleert bij jou op school 

de brandveiligheid denk je?
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Geheim

Samenvattingen Luistervragen

1. De ouders van Max en Flo doen geheimzinnig. Ze voeren 
stiekeme telefoongesprekken op de gang en spreken soms 
Engels met elkaar zodat Max en Flo niet begrijpen wat ze 
zeggen. Max en Flo maken zich zorgen. Zou er iets ergs 
aan de hand zijn? Misschien is opa of oma ziek? Of gaan 
hun ouders scheiden? In hun hoofden wordt het geheim 
steeds groter.

Feiten:
-  Wat zegt de moeder van Max en 

Flo door de telefoon tegen tante 
Els?

-  Waarom praten de ouders van 
Max en Flo Engels met elkaar?

Beleving:
-  Wat doen jouw ouders als jij iets 

niet mag horen?

2. Al die geheimzinnigheid zit Max en Flo niet lekker. Ze 
bespreken het probleem met De Brandweerclub. Wat zou er 
aan de hand zijn? Melvin en Anna opperen dat ze misschien 
gaan verhuizen naar een ander land. Maar de moeder van 
Max en Flo heeft gezegd dat ze zich geen zorgen hoeven 
te maken, dat ze het vanzelf wel horen. Tjeng snapt dat 
wel. Kinderen moeten zich niet met grote-mensen-dingen 
bemoeien, vindt hij. Maar daar is de rest het er niet mee 
eens. Zij mogen toch ook geen geheimen voor hun ouders 
hebben? Waarom andersom dan wel. Anna bedenkt een 
plan: ze gaan hun ouders afluisteren. 

Feiten:
-  Waarover deden de ouders van 

Anna een keer geheimzinnig?
-  Anna bedenkt het afluisterplan. 

Dat heeft ze vaker gedaan. 
Wanneer? 

Beleving:
-  Vind jij dat kinderen geheimen 

mogen hebben voor hun ouders? 
En ouders voor hun kinderen?

3. Max en Melvin hebben van een oude toeter een afluis-
terapparaat gemaakt, maar dat werkt niet. Daarom besluit 
De Brandweerclub om zich in en rond Station Zuid te 
verstoppen en goed te luisteren. Op die manier hopen ze 
het geheim van de ouders van Max en Flo te ontrafelen. 
Het afluisterplan slaagt maar half: de enige die een paar 
woorden opvangt, is Melvin. Hij hoort: ‘verrassing’, ‘Els en 
Ton’ en ‘negen weken’.
’s Avonds verstoppen Max en Flo zich onder de bank, in de 
hoop daar meer op te vangen. 

Feiten:
-  Waarom is Tjeng in het clubhuis 

achtergebleven?
-  Welke woorden heeft Melvin 

opgevangen?

Beleving:
-  Mag je nooit iemand afluisteren, 

of is het soms goed om het te 
doen? Wanneer mag het wel of 
niet, vind jij?

4. Max en Flo worden betrapt terwijl ze onder de bank liggen 
om hun ouders af te luisteren en ze krijgen een standje. 
Ze voelen zich schuldig én ze weten nog steeds niet wat 
het geheim is. Maar de volgende ochtend vertelt Anna dat 
ze per ongeluk van haar moeder gehoord denkt te hebben 
wat er aan de hand is. Als ze het goed begrepen heeft, 
krijgt de tante van Max en Flo een baby. Tjeng bevestigt 
haar vermoeden: hij heeft tante Els gezien met een tas vol 
babykleertjes. De Brandweerclub is blij dat het geheim nu 
is opgelost, maar Max en Flo hebben ook hun bedenkingen: 
nu weten ze iets wat ze eigenlijk niet horen te weten, en 
dat moeten ze weer geheim houden. Dat voelt niet fijn. 

Feiten:
-  Wat had tante Els bij zich toen 

Tjeng haar zag?
-  Waarom vinden Max en Flo het 

best vervelend dat ze het nieuws 
over tante Else nu weten?

Beleving:
-  Kun jij goed geheimen bewaren?
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5. Tante Els komt op bezoek. Max en Flo letten goed op haar 
buik. Zien ze al iets? Verwachtingsvol wachten ze op het 
moment waarop ook hun verteld wordt dat tante Els een 
baby krijgt, maar dat gebeurt niet. Met elkaar erover 
praten lukt ook niet. Ze krijgen er zelfs ruzie over of ze 
straks nou oom en tante of neef en nicht van de baby zijn. 
Ze liggen klaarwakker in bed en voelen zich schuldig en 
verdrietig. Als hun moeder voordat ze naar bed gaat nog 
even komt kijken, vertellen ze haar met horten en stoten 
het hele verhaal. Tot verbijstering van de tweeling moet 
hun moeder heel hard lachen en gaat dan hun vader halen. 

Feiten:
-  Max en Flo worden naar buiten 

gestuurd als tante Els er is. Ze 
denken te weten waarom dat is. 
Wat denken ze?

-  Worden Max en Flo oom en tante 
of neef en nicht als tante Els een 
baby krijgt? 

Beleving:
-  Ben jij een neef of nicht? Zo 

ja, van wie? Zie je je neven of 
nichten vaak?

6. Het blijkt allemaal heel anders dan ze denken. Niet tante 
Els krijgt een baby, maar de moeder van Max en Flo. Max 
en Flo weten niet wat ze horen, ze krijgen dus een broertje 
of zusje. Hun ouders wilden het niet vertellen voordat ze 
zeker wisten dat alles goed was met de baby. Ze hebben 
inmiddels het hartje gehoord en dat klonk goed. Max en Flo 
en de hele brandweerclub mogen met de afluister-toeter 
aan de buik luisteren naar het hartje de van nieuwe baby.

Feiten:
-  Waarom wilden de ouders van 

Max en Flo het nieuws nog niet 
vertellen? 

-  Waarmee mogen ze aan de buik 
naar de baby luisteren?

Beleving:
-  Heb jij weleens een hartje 

van een baby in de buik horen 
kloppen? Hoe klonk dat?
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Groeipijn

Samenvattingen Luistervragen

1. In Zummel is het jaarlijkse boerenkoolfeest met wed-
strijden voor de lekkerste boerenkoolstamppot en de 
grootste boerenkoolstruik. In de moestuin van Anna groeit 
al weken een prachtige boerenkoolstruik voor de wedstrijd 
en Max en Flo moeten elke avond boerenkool eten omdat 
hun vader oefent voor de beste boerenkoolstamppot. Er 
hoort ook een wintermarkt bij met een zweefmolen. De 
Brandweerclub staat als eerste klaar als die open gaat, 
maar als ze allemaal in de draaimolen zitten, wordt Tjeng 
eruit gehaald. Hij is te klein om er alleen in te mogen want 
hij is nog geen 1 meter 25. 

Feiten:
-  Waarom verheugen Max, Flo en 

Tjeng zich dit jaar extra op de 
zweefmolen?

-  Hoe lang moet je zijn om alleen 
in de zweefmolen te mogen?

Beleving:
-  Zijn er attracties waar je heel 

graag in wilt maar waar je nog te 
klein voor bent? Zo ja, welke?

2. De Brandweerclub draait rondjes en rondjes in de zweef-
molen. Maar als ze zien hoe Tjeng langs de kant staat te 
balen, besluiten ze uit te stappen. Tjeng is ervan overtuigd 
dat hij wél 1 meter 25 is, maar als Max hem opmeet con-
stateert hij dat hij weldegelijk twee centimeter te klein is 
voor de draaimolen. Anna is met 1 meter 35 verreweg de 
langste van de club en beweert dat dat komt doordat ze 
veel koolsoorten eet, zoals zuurkool, rode kool en boe-
renkool. Tjeng eet alleen maar Chinese kool, en daar groei 
je kennelijk niet zo van. Als hij naar huis fietst, krijgt hij 
een idee. De boerenkoolstruik van Anna is tien centimeter 
gegroeid in één week en hij hoeft er maar twee te groeien. 
Hij rijdt langs het huis van Anna... 

Feiten:
-  Waarom stapt De Brandweerclub 

uit de zweefmolen? 
-  Waarom denkt Anna dat je van 

kool hard groeit?

Beleving:
-  Eet jij weleens kool? Welke kool-

soorten vind je lekker? En welke 
vind je vies?

3. Stiekem sluipt Tjeng de tuin van Anna in en plukt wat 
stukken van de boerenkool af. Hij neemt de boerenkool 
mee naar huis en zijn moeder maakt er een heerlijke 
Chinese boerenkoolschotel van. Tjeng schept drie keer op. 
Tevreden gaat hij naar bed: morgen is hij vast een stuk 
groter. Als Anna de volgende ochtend haar boerenkoolstruik 
opmeet, schrikt ze enorm... 

Feiten:
-  Ket vindt de boerenkool vies. 

Waarom rukt hij dan toch de 
schaal uit Tjengs handen om op 
te scheppen?

-  Waarom gaat Tjeng meteen na 
het eten naar bed?

Beleving:
-  Als je iets heel erg graag wilt, 

hoe ver mag je daar dan voor 
gaan?

4. Tjeng fietst zo hard als hij kan naar Station Zuid en vraagt 
Max of die hem op wil meten. Hij is ervan overtuigd dat 
hij is gegroeid, maar tot zijn grote teleurstelling is hij nog 
steeds 1 meter 23. Hij baalt enorm. Hij kan de zweefmolen 
nu wel op zijn buik schrijven. Maar hij is niet de enige 
die baalt. Anna vertelt dat ze niet meer meedoet met de 
boerenkoolwedstrijd omdat haar struik helemaal verpest is. 
Tjeng durft niks te zeggen en voelt zich nog rotter dan hij 
al deed. Melvin wil gewoon met zijn allen in de zweefmolen. 
Er moet een manier zijn waarop Tjeng snel kan groeien...

Feiten:
-  Hoeveel centimeter is de boeren-

koolstruik van Anna gekrompen?
-  Waarom verdwijnt Tjeng als 

Anna vertelt over haar boeren-
koolstruik?

Beleving:
-  Zou jij gaan zweven als een van 

je vrienden of vriendinnen niet 
mee kon?
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5. De Brandweerclub probeert Tjeng uit te rekken en als dat 
niet lukt, laten ze hem yogaoefeningen doen waardoor je 
spieren langer worden. Tjeng wordt er misselijk van en 
moet overgeven. Alle boerenkool komt er in een keer uit. 
Anna wil weten hoe hij aan die boerenkool gekomen is en 
Tjeng biecht alles op. Boos rent Anna het clubhuis uit en 
Tjeng gaat in tranen naar huis. Zijn vader vertelt hem dat 
groot zijn niet zit in hoe lang je bent, maar in wíe je bent. 
Tjeng snapt het heel goed, maar wordt er nog verdrietiger 
van, want omdat hij het voor Anna verpest heeft, voelt hij 
zich juist extra klein.

Feiten:
-  Waarom moet Tjeng yogaoefe-

ningen doen van Anna?
-  Waarom voelt de vader van 

Tjeng zich heel groot?

Beleving:
-  Heb jij je weleens rot gevoeld 

omdat je iets verpest had voor 
iemand?

6. Max, Flo, Anna en Melvin komen bij Tjeng langs want ze 
hebben het met hem te doen. Als Anna ziet hoe goed Tjeng 
figuren kan snijden uit wortel en ananas, krijgt ze een idee. 
Ze vraagt Tjeng om een mooie vorm in haar boerenkool-
struik te knippen. Dat doet hij. Hij tovert de struik om tot 
een groot, groen konijn en daarmee wint Anna uiteindelijk 
een extra prijs in de boerenkoolwedstrijd. De moeder van 
Tjeng wint de hoofdprijs met haar Chinese boerenkool-
schotel. Tot slot gaan ze allemaal samen in de zweefmolen. 
Tjeng geniet. Hij voelt zich groot. 

Feiten:
-  Welke figuren snijdt Tjeng van 

wortel en ananas?
-  Op welke plaats eindigt de vader 

van Max en Flo met zijn boe-
renkool met klapstuk?

Beleving:
-  Met welk gerecht zou jouw vader 

of moeder een kookwedstrijd 
kunnen winnen, denk je?


