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Geduld a.u.b.

Samenvattingen Luistervragen

1. Zummel ziet er sprookjesachtig uit. Er ligt sneeuw en 
daarbij vriest het dat het kraakt. De school gaat uit, het 
is woensdag en een prachtige middag ligt in het verschiet 
voor De Brandweerclub. Wat zullen ze gaan doen? Sneeuw-
ballengevecht? Naar de vijver om te kijken of het ijs al dik 
genoeg is? Sneeuw ruimen bij het bejaardentehuis van de 
oma van Tjeng? De club heeft genoeg plannen, maar Max 
en Flo hebben even geen tijd voor hun vrienden. Ze moeten 
naar de tandarts voor controle. Flo heeft een fietsenrek, 
maar Max nog niet. Hij heeft nog een mond vol melktanden 
waarvan maar één voortand een beetje los zit. Daar baalt 
hij van want alle andere kinderen hebben er al minstens 
twee tanden uit.

Feiten:
-  Waarom blijft de sneeuw niet 

plakken?
-  Wat is een fietsenrek?

Beleving:
-  Wat zou jij doen op een woens-

dagmiddag en er ligt sneeuw?

2. Bij de tandarts moeten Max en Flo even wachten. Als ze 
aan de beurt zijn, blijken de gebitten van de tweeling prima 
in orde te zijn. Er hoeft niet geboord te worden, gelukkig. 
Max aarzelt, maar vraagt dan toch aan de tandarts of ze 
zijn losse voortand eruit wil trekken. De tandarts lacht. Ze 
kijkt wel uit. Het is een kwestie van rustig afwachten, over 
een paar weekjes gaat die tand er wel uit. Max vindt dat 
veel te lang duren.

Feiten:
-  Waarom gaat Max als eerste bij 

de tandarts naar binnen?
-  Hoelang duurt het volgens de 

tandarts nog voordat de tand 
van Max eruit gaat?

Beleving:
-  Wat doe jij als je een losse tand 

hebt? Zit je er dan steeds met je 
tong aan te wiebelen of voel je 
het bijna niet?

3. Als Max en Flo thuis komen van de tandarts, staat de rest 
van de club ze op te wachten. Ze willen gaan schaatsen op 
de vijver. Bij de vijver staat een bordje: even geduld a.u.b. 
Maar volgens Melvin is dat onzin en is het ijs al dik genoeg: 
kijk, hij kan er met een voet prima op staan. Anna denkt 
dat ze toch echt beter kunnen wachten, maar Max heeft 
genoeg van al dat wachten. Hij loopt met Melvin mee het 
ijs op. Flo wil niet voor hen onder doen en gaat mee. Stapje 
voor stapje. Dan kraakt het ijs ineens heel hard…

Feiten:
-  Waarom mogen Max en Flo geen 

warme chocomel drinken? 
-  Wat betekent de uitdrukking ‘het 

vriest dat het kraakt’?

Beleving:
-  Ben jij weleens op dun ijs 

geweest?

4. Flo en Melvin haasten zich van het krakende ijs, maar 
Max zakt er doorheen. Gelukkig is de vijver niet diep. De 
Brandweerclub helpt hem uit het wak en drijfnat en ijskoud 
komt hij thuis. Maar toch hij voelt zich heel erg warm. 
Zijn moeder meet zijn temperatuur op en constateert dat 
hij hoge koorts heeft. Hij moet in bed blijven en rustig 
uitzieken. 

Feiten:
-  Hoe halen de kinderen Max van 

het ijs?
-  Waarmee meet de moeder van 

Max de koorts op?

Beleving:
-  Heb jij weleens koorts gehad? 

Hoelang moest je toen uitzieken?
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5. Het ijs is dikker is geworden en heel Zummel gaat 
schaatsen. Zelfs Tjeng, die niet van kou houdt, schaatst 
mee. Alleen Max is niet op het ijs. Hij voelt zich al veel 
beter, maar van zijn moeder moet hij nog binnen blijven. 
Vanuit de brandweertoren kan hij zien hoeveel plezier 
iedereen heeft en hij vindt zichzelf heel zielig. En zijn tand 
is er ook nog steeds niet uit. Dan gaat de bel en komt opa 
binnen in ouderwetse schaatskleren. Hij vindt dat Max fit 
genoeg is om te kunnen schaatsen en neemt hem mee 
naar de Zummelse Vliet. 

Feiten:
-  Hoe zien de schaatskleren van 

opa eruit?
-  Hoe meet opa de koorts op bij 

Max? 

Beleving:
-  Wat voor soort schaatsen heb jij 

of zou jij het liefst willen? Noren, 
ijshockeyschaatsen of kunst-
schaatsen?

6. Opa stelt aan Max voor om een wedstrijdje te doen. De 
rest van De Brandweerclub kijkt gespannen toe hoe Max, 
opgejut door opa, op zijn allerhardst over het ijs gaat. Max 
doet zijn uiterste best, maar opa gaat sneller. Daar is de 
finish al en opa wint. Max gaat veel te hard, zo hard dat 
hij de grote scheur in het ijs niet ziet. Terwijl opa met z’n 
armen in de lucht over de finish gaat, klapt Max languit 
voorover op zijn gezicht. Geschrokken kijkt De Brand-
weerclub naar het bloed dat uit zijn mond komt. Tot hun 
verbazing huilt Max niet, maar kijkt hij hen met zijn mond 
vol bloed stralend aan. Met z’n tong voelt hij aan het gat in 
zijn mond. Opa heeft de eer, maar zijn tand is er eindelijk 
uit!

Feiten:
-  Wat zijn Friese doorlopers?
-  Wat krijgt de winnaar van de 

schaatswedstrijd?

Beleving:
-  Opa laat de kinderen nooit 

winnen, hij wil zelf altijd winnen. 
Laten grote mensen jou weleens 
winnen?
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Keesje Koolmeesje

Samenvattingen Luistervragen

1. De Brandweerclub speelt dat ze in de verkeerstoren van 
een vliegveld werken. Vanuit de uitkijktoren in Station Zuid 
spotten ze vliegtuigen die boven Zummel vliegen. Dan zien 
ze een vogeltje zitten dat niet kan vliegen. Anna wil het 
vogeltje niet helpen omdat ze vindt dat de natuur zijn gang 
moet gaan, maar daar is de rest van De Brandweerclub het 
niet mee eens. Ze willen het vogeltje oppakken om het te 
gaan verzorgen. Anna gaat akkoord op voorwaarde dat ze 
hem meteen vrijlaten als hij beter is.

Feiten:
-  Hoe ziet het vogeltje eruit?
-  Waarom wil Anna het vogeltje 

niet helpen? 

Beleving:
-  Als jij een dier was, welk dier 

zou je willen zijn?

2. De Brandweerclub noemt het vogeltje Keesje en ze 
maken van een wasmand een gezellig huisje voor hem 
met knuffels, mini-schilderijtjes en zelfs een zwembad. 
De wasmand krijgt een mooie plek bij het raam zodat het 
vogeltje naar buiten kan kijken. Als de moeder van Max 
en Flo thuiskomt, grijpt ze meteen in. Vogeltjes zijn geen 
mensen. Ze laat de kinderen zien hoe je het beste voor een 
gewond meesje kan zorgen. Hij moet juist in een kleine, 
dichte doos met wat stro of gras, dan voelt hij zich veel 
veiliger en kan hij in alle rust aansterken. 

Feiten:
-  Wat voor een soort vogel is 

Keesje?
-  Waarom vindt de moeder van 

Max en Flo de wasmand geen 
goede plek voor Keesje? 

Beleving:
-  Durf jij een vogeltje op te 

pakken? Waarom wel of niet?

3. Keesje sterkt inderdaad aan, hij begint al een beetje te 
bewegen. Om hem wat frisse lucht te geven, zet De Brand-
weerclub de doos even buiten. En omdat ze hem toch willen 
houden, besluiten ze een hok voor hem te timmeren. Anna 
is het er niet mee eens want zij vindt dat ze hem moeten 
vrijlaten zodra hij beter is. Maar ondertussen heeft de 
moeder van Max en Flo met de dierenopvang gebeld. Daar 
kunnen ze Keesje naartoe brengen. De kinderen vinden het 
jammer, maar begrijpen dat dat voor Keesje beter is. Als 
Tjeng in de doos kijkt, om te zien hoe het met Keesje gaat, 
is de doos leeg. Waar is Keesje? 

Feiten:
-  Waarom wil De Brandweerclub 

Keesje nu toch houden? 
-  Waar gaan ze Keesje naartoe 

brengen? 

Beleving:
-  Denk je dat het voor Keesje goed 

is dat hij in Station Zuid verzorgd 
wordt?

4. Beduusd zit De Brandweerclub zonder Keesje in het 
clubhuis. Ze vinden het verschrikkelijk dat hij weg is en 
ze zijn vooral bezorgd want hij was nog helemaal niet 
klaar om de wijde wereld in te gaan. Misschien is hij wel 
opgegeten door een reiger, of door de poes van de buren. 
Een grondige zoekactie in de tuin levert niets op. De 
moeder van Max en Flo probeert de kinderen gerust te 
stellen: misschien is Keesje wel een nestje aan het bouwen. 
Dat brengt Max op een idee. 

Feiten:
-  Door welke twee dieren kan 

Keesje zijn opgegeten? 
-  Waar bouwen koolmeesjes 

meestal hun nestjes?

Beleving:
-  Heb jij weleens een vogelnestje 

gezien in de tuin of in een park? 
Weet je van welke vogel dat 
was?

5. De kinderen maken van de tuin een vogelparadijs. Ze 
timmeren een mooi vogelhuisje en ze verzamelen mos, 
veertjes, droog gras en twijgjes waarmee Keesje een nestje 
kan maken. Ook maken ze vogelcupcakes met pindakaas, 
noten, havermout, sla en stukjes fruit. Aan het einde van 
de middag kijken ze trots naar het resultaat. En nu is het 
wachten op Keesje.

Feiten:
-  Wat is een goede plek voor een 

vogelhuisje? 
-  Wat zit er in de vogelcupcakes? 

Noem drie dingen. 

Beleving:
-  Wat eten vogels het liefst, denk 

je?
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6. Vandaag is de uitkijktoren een vogelkijkhut. De Brand-
weerclub speurt met een verrekijker de tuin af naar Keesje. 
De hele tuin zit vol met vogels, ze hebben de helft van 
de cupcakes al op en de kat van de buren eet de andere 
helft op. Maar Keesje zien ze niet. Als ze het bijna willen 
opgeven, ontdekken ze hem. Hij is samen met een ander 
koolmeesje, dat door de kinderen Liesje wordt gedoopt, 
een nestje aan het bouwen in het vogelhuisje dat ze 
gemaakt hebben. Het duurt nog tot april voordat de eitjes 
uit gaan komen en De Brandweerclub kan niet wachten. De 
namen voor de nieuwe vogeltjes hebben ze daarom maar 
alvast verzonnen. 

Feiten:
-  Wie eet de laatste vogelcupcakes 

op?
-  Er zijn heel veel soorten vogels 

in de tuin. Noem er een paar. 

Beleving:
-  Luisteren alle dieren naar hun 

naam, denk je? Welke dieren wel 
en welke niet?
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Bingo

Samenvattingen Luistervragen

1. De vrijwillige brandweer organiseert een inzameling voor 
een weeshuis in Roemenië. Max en Flo mogen helpen met 
het uitzoeken van de verschillende spullen die naar de 
kazerne worden gebracht. Ze zien veel dekens en kleren, 
maar nauwelijks speelgoed. Daarom besluiten ze om 
een deel van hun eigen speelgoed weg te geven aan de 
Roemeense weeskinderen en ze sporen hun vrienden van 
De Brandweerclub aan om hetzelfde te doen. 

Feiten:
-  Waar is de inzameling voor?
-  Waarom is Melvin niet zo enthou-

siast over het plan om een deel 
van zijn eigen speelgoed aan het 
weeshuis te geven?

Beleving:
-  Heb jij bij een inzameling 

weleens geld of spullen gegeven? 

2. Opgetogen vertrekken Max en Flo ieder met een doos naar 
hun kamer, maar als ze willen beginnen, blijkt het toch niet 
zo makkelijk om je spullen zomaar weg te doen. Flo haalt 
weemoedig haar plastic dieren uit een mand. Die liggen 
er al maanden in. Maar nu krijgt ze ineens enorme zin om 
met ze te spelen. Max vist zijn verzameling luciferdoosjes 
uit een tas. Hier heeft hij jaren op gespaard. Hij stalt zijn 
luciferdoosjes uit in de vensterbank. Als Anna, Melvin en 
Tjeng een uur later langskomen met hun dozen, hebben Flo 
en Max nog helemaal niks opgeruimd. Ze zijn ze druk aan 
het spelen met alles waar ze zo lang niet meer mee hebben 
gespeeld. Anna, Melvin en Tjeng haken enthousiast in en ze 
pakken ook hun eigen dozen uit. Daar zitten vooral oude, 
kapotte spullen in. 

Feiten:
-  Hoe zien de Barbies van Anna 

eruit? 
-  Hoe kun je toch nog spelen op 

de kapotte gitaar van Melvin?

Beleving:
-  Welke spullen kun jij missen en 

zou je weggeven aan een goed 
doel?

3. Met behulp van De Brandweerclub gaan Max en Flo zelf 
aan de slag met inpakken. Maar de dozen vullen zich niet 
makkelijk. Ook de rest van De Brandweerclub twijfelt over 
wat ze af willen staan. Met moeite gaan ten slotte een 
kapot bingospel, een kapotte gitaar, een kale en beenloze 
Barbie, een verzameling luciferdoosjes een paar autootjes 
en een aantal zwemdiploma’s de dozen in. Trots brengt De 
Brandweerclub de dozen naar de kazerne waar de vader 
van Max en Flo ze dankbaar in ontvangst neemt. Maar als 
hij ze openmaakt kijkt hij toch iets minder blij. Wat is dit? 
Alles is kapot. 

Feiten:
-  Hoeveel Barbies geeft Anna uit-

eindelijk weg?
-  Wanneer had Tjeng de autootjes 

gekregen?

Beleving:
-  Zullen de kinderen in het 

weeshuis blij zijn met de spullen, 
denk je? Waarom wel of niet? 

4. De ouders van Max en Flo en de rest van de vrijwilligers 
zijn niet blij. Wat moeten die arme Roemeense kinderen 
nou met dit kapotte speelgoed? Alleen de autootjes van 
Tjeng worden geschikt bevonden. De volgende dag neemt 
de vader van Max en Flo een grote doos met oude spullen 
mee naar Station Zuid, waaronder een oude stofzuiger. De 
kinderen zijn namelijk niet de enigen die kapotte spullen 
hadden ingeleverd. Hij wil ze gaan opknappen zodat ze 
alsnog naar Roemenië kunnen. Maar omdat hij twee lin-
kerhanden heeft, wil het opknappen niet echt vlotten en 
ziet hij van het idee af. Als hij opmerkt dat het weeshuis 
eigenlijk vooral gebaat is bij geld om nieuwe dingen van te 
kopen, krijgt Max een idee. 

Feiten:
-  Wat wil de vader van Max en Flo 

met de oude spullen doen?
-  Wat heeft het weeshuis eigenlijk 

écht nodig?

Beleving:
-  Heb jij weleens iets opgeknapt 

zodat je het weer kon gebruiken? 
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5. De Brandweerclub gaat druk aan de slag. Ze toveren de 
oude spullen om tot nieuwe spullen. Melvin maakt een 
prachtige robot van een oude, kapotte stofzuiger, Flo van 
een oude koffiekan een vissenkom en zo bedenken ze 
nog veel meer. Ook knappen ze het oude speelgoed op. 
Ze stallen de spullen uit op een groot kleed en zetten er 
prijsjes bij. Het is allemaal te koop en de opbrengst gaat 
naar het weeshuis. Maar... niemand koopt iets. Dan krijgt 
Tjeng een ingeving: misschien willen mensen liever spullen 
winnen dan spullen kopen.

Feiten:
-  Waar zijn de nieuwe benen van 

de Barbie van gemaakt?
-  Waarom willen de ouders van 

Max en Flo Stoffie niet kopen? 

Beleving:
-  Heb jij weleens spulletjes 

verkocht?

6. De Brandweerclub organiseert een bingo. Ze verkopen 
bingokaarten voor een euro en de opgeknapte spullen zijn 
de prijzen. Stoffie is de hoofdprijs. Opa heeft de meeste 
kaarten gekocht en aast op de hoofdprijs, maar die gaat 
naar de vader van Max en Flo. De totale opbrengst van de 
bingo is dertig euro, die het weeshuis kan gebruiken om 
mooi nieuw speelgoed van te kopen. 

Feiten:
-  Waarom vindt opa dat hij recht 

heeft op de gelpen?
-  Waarom zijn Max en Flo jaloers 

op Stoffie?

Beleving:
-  Heb jij een mascotte, bij je club 

bijvoorbeeld?
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Brandweergeld

Samenvattingen Luistervragen

1. Max en Flo hebben een spaarbuis waar ze elke week hun 
zakgeld in doen. Max spaart heel serieus voor een camera 
en is al een heel eind. De spaarbuis van Flo is bijna leeg, ze 
weet zelf eigenlijk niet eens precies waar ze haar zakgeld 
aan uitgeeft. Ook de volwassenen doen zuinig aan. Er 
komen zonnepanelen op Station Zuid, en oma is aan het 
breien geslagen, voor iedereen een lekkere warme trui. 
Opa loopt te mopperen want nu oma moet breien, heeft ze 
geen tijd meer om zijn schoenen te poetsen. Tjeng is onder 
de indruk van de spaarbuis van Max. Hij heeft een idee: 
Moeten ze niet gewoon al hun spaargeld bij elkaar doen 
voor De Brandweerclub? Dan hebben ze samen nog meer. 
Dat lijkt Flo ook wel wat, een eigen clubkas. Max vindt het 
een minder goed idee en stelt voor om zelf geld te maken. 
Brandweergeld. Daarmee kunnen ze dan dingen van elkaar 
kopen. 

Feiten:
-  Wat zijn de twee voordelen van 

zonnepanelen?
-  Met het brandweergeld kunnen 

ze geen dingen in de winkel 
kopen. Wat kunnen ze er wel 
mee doen?

Beleving:
-  Ben jij een echte spaarder, of 

geef je je zakgeld snel uit? 

2. De Brandweerclub maakt brandweergeld. Iedereen krijgt 
evenveel en daarmee kunnen ze dingen van elkaar kopen. 
De handelsgeest in de club is aangewakkerd. Iedereen 
gaat dingen bedenken om geld te verdienen. Flo bakt een 
taart, Tjeng stalt zijn stenenverzameling uit, Max verkoopt 
pissebedden in een luciferdoosje en tekent stripjes en bij 
Anna kun je je haar laten wassen en borstelen. De groep 
vermaakt zich prima met het brandweergeld. Het gaat 
over en weer en ze bedenken steeds nieuwe dingen. Alleen 
Melvin kan zijn draai niet vinden. Hij weet niet goed wat hij 
moet verkopen. 

Feiten:
-  Hoeveel biljetten krijgt iedereen?
-  Max heeft twee handeltjes. 

Welke? 

Beleving:
-  Wat zou jij bedenken om geld te 

verdienen?

3. Melvin probeert een paar oude gympen te verkopen, maar 
niemand wil ze hebben. Uiteindelijk besluit hij om zijn 
zelfgemaakte pijl en boog in de verkoop te gooien. Anna 
is er als eerste bij en ze betaalt er een mooie prijs voor. 
Maar Melvin heeft meteen spijt van de verkoop en probeert 
Anna over te halen de pijl en boog weer aan hem terug te 
verkopen. Anne ontpopt zich als een echte zakenvrouw en 
wil er het dubbele voor terug hebben. Boos loopt Melvin 
naar binnen, naar hun kantoortje. En als hij daar de vellen 
papier ziet liggen waar ze de biljetten hebben uitgeknipt, 
krijgt hij een idee. Met een stapel nieuw geld komt hij 
bij Anna en koopt zijn pijl en boog terug. Dan ziet Max 
ineens dat het geld er anders uitziet. Wie heeft er vals geld 
gemaakt?

Feiten:
-  Wat voor een winkeltje is Tjeng 

begonnen?
-  Waaraan ziet Max dat het geld 

vals is?

Beleving:
-  Wat zou jij doen als je valse 

euro’s kreeg? Zou je ze uitgeven 
of naar de politie brengen?

4. De Brandweerclub komt erachter dat Melvin de valse 
biljetten heeft gemaakt. Dat kan natuurlijk niet, vinden 
ze, en ze besluiten met het spel te stoppen. Ze geven 
alle briefjes terug aan Max die niet zo goed weet wat hij 
ermee aan moet en ze maar in zijn zak propt. Hij is boos 
en teleurgesteld. Uiteindelijk haalt Tjeng hem over om met 
zijn allen naar de nieuwe ijssalon te gaan. Als ze richting 
dorpsplein lopen, komen ze allemaal mensen tegen met 
ijsjes en ballonnen. Dat ziet er veelbelovend uit. 

Feiten:
-  ‘Anders doe ik een boel werk 

voor Piet Snot,’ zegt oma. Wat 
bedoelt ze daarmee?

-  De kinderen stemmen erover of 
ze gaan stoppen met het spel of 
niet. Wie is voor en wie is tegen?

Beleving:
-  Welke winkel zou jij het liefst 

heel dicht in de buurt hebben? 
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5. De nieuwe ijssalon ziet er prachtig uit. De kinderen kijken 
hun ogen uit. Er is ijs in de lekkerste smaken. De zakken 
van Max puilen uit van het brandweergeld, maar daar kan 
hij niks van kopen. Snel gaat iedereen naar huis om wat 
geld voor een ijsje te halen. Flo heeft net genoeg in haar 
spaarbuis voor twee bolletjes. Als een haas zoeft ze terug 
naar de ijssalon. Maar Max zit bij zijn spaarbuis te twijfelen. 
Hij zou wel een ijsje willen, en hij heeft er geld genoeg 
voor, maar ja, hij heeft ook bijna zijn felbegeerde camera 
bij elkaar gespaard.

Feiten:
-  De ijssalon heeft heel veel 

smaken ijs. Noem er drie. 
-  Max heeft genoeg geld om een 

ijsje te kopen. Waarom twijfelt 
hij dan toch?

Beleving:
-  Waar spaar jij voor? Ben je al 

ver?

6. Opa komt langs. Hij ziet Max in zijn eentje en vraagt 
waarom hij niet met de rest bij de nieuwe ijssalon is. Max 
legt uit dat hij zijn camera bijna bij elkaar heeft. Opa 
begrijpt Max wel en hij trekt zijn schoenen uit en zet ze 
voor Max zijn neus. Heitje voor karweitje: als Max opa’s 
schoenen poetst, krijgt hij in ruil daarvoor geld om een 
ijsje te kopen. Dat laat Max zich geen twee keer zeggen, hij 
poetst de schoenen tot ze blinken als een spiegel en sprint 
dan naar de ijssalon om zijn felbegeerde karamelijsje te 
kopen. 

Feiten:
-  Waarom vindt opa dat Max veel 

op zijn vader lijkt?
-  Wat betekent ‘heitje voor 

karweitje’? 

Beleving:
-  Welke smaak kies jij meestal als 

je een ijsje koopt?


