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Fietsendief

Samenvattingen Luistervragen

1. Flo is gestopt met duimen. Dat was niet makkelijk, want 
ze duimde veel. Als beloning krijgt ze van opa een nieuwe 
fiets: een prachtige stoere, rode sportfiets. De rest van 
De Brandweerclub  is zwaar onder de indruk van de fiets 
van Flo en ze snappen dat ze er heel blij mee is. De hele 
ochtend fietst Flo rondjes door Zummel. Dan gaat ze thuis 
boterhammen eten en als Anna na het eten vraagt of ze 
ook een keertje op de nieuwe fiets mag, ontdekken ze dat 
hij is verdwenen. Lichte paniek maakt zich van Flo meester. 
Waar is haar nieuwe fiets?

Feiten:
-  Waarom is vooral opa erg trots 

op Flo?
-  Opa geeft Flo eerst een ander 

kadootje. Wat geeft hij haar?

Beleving:
-  Heb jij weleens een beloning 

gehad omdat je ergens mee 
stopte? Met duimen of nagel-
bijten bijvoorbeeld? 

2. De kinderen doorzoeken samen heel Zummel, maar het 
levert niks op, ze vinden de fiets van Flo niet. Tjeng stelt 
voor om in de Zummelse Vliet te gaan zoeken, want 
volgens hem verdwijnen veel fietsen in het water. Hij heeft 
een touw met een haak eraan waarmee ze in het water 
hengelen en plotseling hebben ze inderdaad beet. Vol 
spanning trekken ze de vangst omhoog en langzaam ver-
schijnt er een roestig gevaarte boven het wateroppervlak. 
Het is duidelijk een fiets, maar niet de fiets van Flo. Tjeng 
herinnert zich ineens dat een tijd geleden de fiets van zijn 
vader gestolen is. Misschien is er wel een fietsendief actief 
in Zummel! De club besluit om op onderzoek uit te gaan. 
Ze zijn vastbesloten om de dief op te sporen.  

Feiten:
-  Hoe weet Tjeng dat veel fietsen 

in het water verdwijnen?
-  Wat heeft opa volgens Max de 

laatste tijd erg veel verkocht in 
de winkel?

Beleving:
-  Ben jij weleens iets belangrijks 

kwijtgeraakt? Wat heb je toen 
gedaan om het te vinden?

3. De club verdeelt zich in groepjes door Zummel, klaar om 
de fietsendief van Zummel op heterdaad te betrappen. Flo, 
Max en Tjeng houden iedereen nauwlettend in de gaten. 
Anna en Melvin maken aantekeningen in een opschrijf-
boekje. Bij het busstation komen ze een zeer verdacht 
persoon op het spoor. Ze zitten er al een tijdje verdekt 
opgesteld en houden hem nauwgezet in de gaten. Samen 
zien ze hoe de potentiële fietsendief wel zeker vijf mintuten 
aan het slot van een mountainbike staat te morrelen. Dit 
kan niet missen, ze betrappen hem hier op heterdaad. 
Dapper als ze zijn, gaan ze op hem af. 

Feiten:
-  Waarom gaan ze naar het bus-

station? 
-  Hoe ziet de fietsendief eruit?

Beleving:
-  Zou jij detective willen zijn of bij 

de politie willen werken? Wat lijkt 
je er wel en niet leuk aan?

4. De kinderen omsingelen de man die erg verbaasd kijkt. 
Hij blijkt helemaal geen fietsendief te zijn: hij heeft hulp 
nodig omdat zijn fiets vast zit tussen de andere fietsen. De 
kinderen zetten hun teleurstelling aan de kant en helpen 
hem zijn fiets los te krijgen. Daarna besluiten ze het anders 
aan te pakken: ze gaan een val zetten, met de fiets van 
Max als lokaas. Samen gaan ze aan de slag. Ze zetten de 
fiets onder de oude eik op het Kerkplein, met een emmer 
vol modder erboven. Met een touw verbinden ze de emmer 
en de fiets, zodat degene die de fiets meeneemt, een 
lading modder over zich heen krijgt. Opgewonden van de 
spanning, verstoppen ze zich achter een aanhangwagen die 
een eindje verderop staat. Het wachten is nu op de dief... 

Feiten:
-  Waarom staat de man al een 

tijdje te stuntelen met zijn fiets?
-  De fiets van Max is lokaas. Wat 

wordt daarmee bedoeld?

Beleving:
-  Wat zou jij doen als je een dief 

ziet die iets aan het stelen is?
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5. Dan verschijnt opa plotseling op het plein en loopt regel-
recht naar de eik, naar de fiets van Max. Tjeng en Max 
weten hem op het nippertje te redden door hem naar 
achteren te trekken als de emmer met modder naar 
beneden stort en uit elkaar klapt op de stenen. Tjeng en 
Max zitten helemaal onder, maar opa is gelukkig ongedeerd 
en helemaal schoon. Ze leggen opa, die boos vraagt wat 
dit te betekenen heeft, uit dat ze vermoeden dat er een 
fietsendief is in Zummel. Ze zeggen niets over de fiets van 
Flo, omdat opa niet mag weten dat die kwijt is. Flo zit nog 
steeds verstopt achter de aanhangwagen en opa zegt dat 
ze haar naar hem toe moeten sturen als ze haar zien. De 
club knikt en als opa weg is, besluit Flo dat ze eerlijk tegen 
opa moet zijn over haar fiets. Met lood in de schoenen gaat 
ze met de club naar de werkplaats van opa.

Feiten:
-  Waar heeft De Brandweerclub  

de fiets als lokaas neergezet?
-  Waarom zegt opa: ‘Slodder-

vossen dat het zijn!’ als hij de 
fiets van Max ziet staan?

Beleving:
-  Zou jij eerlijk aan opa vertellen 

wat er aan de hand is, als je Flo 
was?

6. Als Flo de werkplaats  in komt en het hele verhaal aan opa 
wil opbiechten, ziet ze daar haar fiets staan. Opa had hem 
tijdens het middageten meegenomen om er een kratje 
op te zetten. Flo is enorm opgelucht en bekent dat ze de 
hele middag met de rest van De Brandweerclub  naar de 
fiets gezocht heeft. En dan valt bij opa het kwartje, hij 
snapt nu waarom ze een val hebben gezet en kan er wel 
om lachen. Flo is zo opgelucht, dat ze van vreugde per 
ongeluk begint te duimen. Dat ziet opa. ‘Inleveren die fiets’ 
roept hij streng, maar gelukkig is het maar een grapje. 
Tot het donker wordt, fietst de club op de fiets van Flo 
door Zummel. Om de beurt een stukje. Thuis aangekomen 
parkeert Flo hem in het fietsenhok en zet hem zorgvuldig 
op slot.

Feiten:
-  Waarom had opa de fiets meege-

nomen?
-  Waarom grapt opa dat Flo haar 

fiets weer moet inleveren? 

Beleving:
-  Zet jij je fiets altijd op slot? Waar 

wel en waar niet? Is jouw fiets 
al eens gestolen? En die van je 
ouders?
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Billie en Willie

Samenvattingen Luistervragen

1. Er zit al de hele ochtend een hond bij de supermarkt, 
maar hij is niet vastgebonden. De Brandweerclub gaat 
naar het dier toe en zo komen ze erachter dat Melvin veel 
van honden weet. Melvin vertelt dat hij zelf ook een hond 
heeft, die bij zijn vader woont en die hij daarom bijna nooit 
ziet. Zijn moeder wil de hond niet in huis nemen, omdat ze 
geen tijd voor het dier heeft. De hond bij de supermarkt 
ziet eruit of hij dorst heeft en de club besluit voor hem te 
zorgen zolang er geen baasje is. 

Feiten:
-  Hoe ziet de hond bij de super-

markt eruit?
-  Waarom houdt opa niet van 

honden? 

Beleving:
-  Ben jij bang voor honden of vind 

je ze juist leuk? 

2. De kinderen halen water en de hond drinkt de bak helemaal 
leeg. Daarna doet hij een grote plas en een poep, midden 
op het plein. Netjes ruimen ze de drol op, want ze vinden 
het asociaal om die te laten liggen. De hond is onrustig. Hij 
mist vast zijn echte baasje. Anna ziet dat hij een penning 
om zijn nek heeft waar zijn naam op staat: Willie. Dat is 
toevallig, want de hond van Melvin heet Billie! Naast zijn 
naam staat een telefoonnummer en club neemt de hond 
mee naar Station Zuid om zijn baasje te gaan bellen.

Feiten:
-  Wat zit er in het kokertje aan de 

halsband van de hond?
-  Waarom vinden ze het aan de 

ene kant fijn en aan de ander 
kant niet fijn dat ze nu weten dat 
de hond een baasje heeft? 

Beleving:
-  Wat zou jij doen als je een hond 

vindt?

3. Bij Station Zuid holt Willie meteen naar binnen en schrokt 
een restje spaghetti uit de pan op het aanrecht. Snel 
brengen ze hem naar buiten terwijl Max en Flo het baasje 
van de hond bellen. Ze krijgen een voicemail die ze 
inspreken. Als ze weer naar buiten willen gaan, worden 
ze onderschept door hun moeder. Het hele huis zit van 
onder tot boven onder de hondenpoep, en ze denkt dat 
het afkomstig is van hun schoenen. Daarom moeten ze 
mee helpen poetsen. Max en Flo zijn niet blij met deze 
valse beschuldiging, maar ze durven vanwege Willie niet 
in opstand te komen. Ze brengen hem stiekem naar het 
clubhuis terwijl ze met de hele club aan het poetsen slaan. 
Opa bemoeit zich er ook mee, hij heeft een hekel aan hon-
denpoep en wijst alle plekjes aan waar ze moeten poetsen. 
Als ze eindelijk klaar zijn, rennen ze snel terug naar het 
clubhuis, terug naar Willie. Maar als ze zien dat het portier 
van de brandweerwagen open staat, slaat de schrik hen om 
het hart...

Feiten:
-  Wat doet Willie als hij bin-

nenkomt in Station Zuid?
-  Wie had er volgens de moeder 

van Max en Flo poep onder zijn 
schoen? 

Beleving:
-  Heb jij weleens met poep onder 

je schoen door de klas of door je 
huis gelopen? Moest je toen ook 
poetsen? 

4. Willie is weg. Ontsnapt uit het clubhuis. Melvin beschuldigt 
Tjeng ervan dat hij Willie expres heeft laten ontsnappen 
omdat hij niet van honden houdt. Tjeng ontkent dat omdat 
Willie juist de eerste hond is die hij lief vindt. Ze krijgen er 
een beetje ruzie over. Dan zien ze de auto van de banket-
bakker uit Zummel voor de deur staan. De moeder van 
Max en Flo staat bij de auto te praten met een onbekende 
dame. Willie zit erbij. De mevrouw blijkt het baasje van 
Willie te zijn en als dank voor het vinden heeft ze een slag-
roomtaart meegenomen. Als Willie naar zijn eigen huis is 
vertrokken, genieten ze samen van de taart, maar ze zien 
ook dat Melvin verdrietig is. Hij denkt aan Billie, zijn eigen 
hond. Konden ze hem maar helpen...

Feiten:
-  Waarom denkt Melvin dat Tjeng 

de hond heeft laten ontsnappen?
-  Wat krijgen ze als beloning voor 

het vinden van Willie?

Beleving:
-  Heb jij weleens een beloning 

gekregen omdat je iets gevonden 
had?
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5. De kinderen begrijpen ineens heel goed hoe het voor 
Melvin moet zijn om Billie niet meer bij zich te hebben. 
En dan krijgt Anna een idee: ze kunnen een uitlaatservice 
beginnen en samen voor de hond van Melvin zorgen. Ze 
weten nu immers hoe het moet. Hun ouders vinden het 
een goed idee, mits de moeder van Melvin akkoord gaat. 
De kinderen stellen een echt contract op voor de B.U.V.B. 
(De Brandweerclub Uitlaatservice Voor Billie). Met bonkend 
hart vertrekken ze naar het stadhuis, waar de moeder van 
Melvin werkt. 

Feiten:
-  Waarom woont de hond van 

Melvin bij zijn vader en niet bij 
hem en zijn moeder?

-  Wat betekent B.U.V.B.? 

Beleving:
-  Laat jij weleens de hond van 

iemand anders uit?

6. De moeder van Melvin vindt het een prachtig plan, maar ze 
moet erover nadenken. Als Max en Flo even later naar huis 
gaan, ontdekken ze dat opa poep onder zijn werkschoenen 
heeft. Dan gaat de telefoon. Het is Melvin om te zeggen 
dat zijn moeder overstag is gegaan: Billie mag met de hulp 
van de club bij Melvin komen wonen. Iedereen is door het 
dolle heen, behalve opa. Hij houdt niet van honden en al 
helemaal niet van hondenpoep. Als Max en Flo hem ermee 
confronteren dat hij zelf degene was die met poep onder 
zijn schoenen door het huis heeft gelopen, krijgt hij een 
rood hoofd. ‘Dan ruimt opa de volgende keer de poep van 
Billie op,’ zegt de vader van Max en Flo. En zuchtend gaat 
opa akkoord. 

Feiten:
-  Waarom moet de moeder van 

Melvin er even over nadenken 
als ze haar vragen of Billie mag 
komen?

-  Wat zingen Max en Flo terwijl ze 
door de kamer dansen? 

Beleving:
-  Zou jij graag voor een dier van 

een ander zorgen? Welk dier het 
liefst?
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Met z’n allen

Samenvattingen Luistervragen

1. Het is bloedheet. De hele brandweerclub zit te zweten in 
de klas. Max zit bijna te slapen aan zijn tafeltje en Tjeng 
probeert zo stil mogelijk te blijven zitten, want hij weet 
dat hoe meer je beweegt hoe warmer je wordt. Flo en 
Anna zitten in de schaduw maar ook daar is het warm. Juf 
Maaike is vanwege de hitte kribbig en kortaf. Dit gaat zo 
niet langer. De kinderen smeken om een tropenrooster, 
maar dat gaat pas in als het warmer dan 30 graden is. Dan 
komt mevrouw Stoel, de directeur, de klas in met goed 
nieuws: morgen wordt het nog warmer – boven de 30 
graden – en het schoolbestuur heeft besloten om dan een 
tropenrooster te hanteren.

Feiten:
-  Waarom zit Tjeng doodstil?
-  Wat is een tropenrooster?

Beleving:
-  Heb jij het weleens heel warm 

gehad in de klas? Hadden jullie 
toen ook tropenrooster? 

2. Vanwege het tropenrooster zijn de kinderen ’s middags 
vrij van school. Samen met Tjengs oudere broer Ket en 
zijn vriend Mike gaan ze naar de Zummelse Plas om af te 
koelen. Ze gaan allemaal naar huis om hun zwemspullen 
op te halen en een lekkere picknick mee te nemen. Max 
en Flo halen thuis de ijskast leeg en Flo neemt een tas 
vol lekkers mee. Dan stappen ze snel op de fiets. Het is 
een heel eind in die hitte, en onderweg begint de tas van 
Anna bovendien een beetje te druppen: de appelsap is 
omgevallen. Daardoor raakt ze achterop bij de rest. Als ze 
eindelijk totaal verhit bij de plas aankomt, zijn de anderen 
nog niet aan het zwemmen. De hele plas is leeg en hij is 
afgezet met een rood-wit lint. Misschien is er wel iets ergs 
gebeurd. 

Feiten:
-  Wie gaat er met De Brand-

weerclub mee naar de Zummelse 
Plas? 

-  Waarom fietst Flo helemaal 
achteraan?

Beleving:
-  Wat doe jij als het heel erg heet 

is?

3. De Zummelse Plas is afgezet vanwege blauwalg. Er mag 
niet in gezwommen worden. Maar Ket en Mike vinden een 
bootje en besluiten te gaan varen. Het probleem is echter 
dat er in het bootje geen plek is voor iedereen; één iemand 
moet aan de kant blijven. Max vindt dat ze iets met zijn 
allen moeten doen en dat dus niemand van De Brand-
weerclub moet gaan varen: samen uit, samen thuis. Maar 
daar is de rest het niet mee eens. Ze besluiten te gaan 
loten en Max valt buiten de boot. Hij wordt boos omdat hij 
het niet eerlijk vindt en gaat de discussie aan. Ket verliest 
zijn geduld en besluit te vertrekken. Wie mee wil, moet 
nu instappen. Max staat boos aan de waterkant. Gaat De 
Brandweerclub hem echt in zijn eentje achterlaten?

eiten:
-  Wat is blauwalg? 
-  Waar heeft Mike het bootje 

gevonden?

Beleving:
-  Vind jij loten altijd eerlijk? 

Wanneer wel en wanneer niet?

4. Iedereen is in het bootje gestapt, behalve Max. Hij paste 
er niet meer bij. Hij had niet verwacht dat zijn zusje en zijn 
vrienden zo egoïstisch konden zijn en boos en verdrietig 
springt hij op de fiets, terug naar huis. Max is in zijn eentje 
binnen als zijn moeder thuiskomt en vraagt wat er aan de 
hand is. Ondertussen ontdekt de rest in de boot dat Max 
weg is. Ze willen naar de kant, achter Max aan, want ze 
voelen zich een beetje schuldig. Maar Ket en Mike denken 
daar anders over. Ze hebben geen zin om al te stoppen met 
varen.

Feiten:
-  Waarom durft De Brandweerclub 

de voeten niet in het water te 
steken?

-  Wie wil er allemaal terug naar de 
kant?

Beleving:
-  Zou jij in het bootje zijn gestapt 

als niet iedereen mee kan?
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5. Ket en Mike weigeren om terug te peddelen. Flo is het zat 
en springt in het water, ondanks de blauwalg. Ze wordt snel 
gevolgd door Tjeng en Melvin. Ket en Mike schrikken ervan 
en kiezen eieren voor hun geld. Ze draaien om, trekken de 
kinderen aan boord en peddelen naar de kant. Ondertussen 
vertelt Max aan zijn moeder wat er gebeurd is. Ze heeft zelf 
die ochtend met de vrijwillige brandweer de Zummelse Plas 
afgezet vanwege blauwalg, en als ze hoort dat de kinderen 
daar zijn, gaat ze er meteen naartoe. Ze arriveert nét als 
de kinderen aan wal komen. 

Feiten:
-  Wat heeft de moeder van Max en 

Flo die ochtend gedaan?
-  Waarom stinken Flo, Tjeng en 

Melvin? 

Beleving:
-  Zijn er bij jou in de buurt vijvers 

of plassen? Is daar al eens 
blauwalg geweest?

6. Thuis bieden de kinderen hun excuses aan aan Max. Het 
was niet fair om hem buiten te sluiten. Ook Ket komt sorry 
zeggen. Dan spuit de moeder van Max en Flo de kinderen 
schoon met de brandweerspuit om alle blauwalg te verwij-
deren. Het ontaardt in een groot waterballet. En dan begint 
het echt te spetteren want er barst een grote onweersbui 
los. Vanuit de uitkijktoren kijken de kinderen naar het 
spektakel. ‘Wij zijn niet de enigen,’ zegt Tjeng. Max snapt 
precies wat hij bedoelt. De natuur maakt ook weleens 
ruzie...!

Feiten:
-  Waarom moeten de kinderen 

worden schoon gespoten met de 
brandweerspuit?

-  Wat vindt Melvin van het 
onweer?

Beleving:
-  Ben jij bang voor onweer of vind 

je het, net als Melvin, vet?
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Knalfeest

Samenvattingen Luistervragen

1. Max en Flo zijn bijna jarig en kibbelen over de invulling van 
hun feestje. Max wil een cowboy- en Indianenfeest en Flo 
wil een slaapfeestje. De feestjes apart houden mag niet van 
hun ouders want dat is te veel gedoe. Dan ontdekken hun 
ouders dat op de zaterdag dat Max en Flo jarig zijn, ook het 
jubileumfeest van de vrijwillige brandweer is. Ze besluiten 
dat het verjaardagspartijtje daarom moet uitwijken naar 
een andere dag. De tweeling is verbijsterd. Ze willen hun 
feestje helemaal niet verzetten! 

Feiten:
-  Hoeveel kinderen mogen Max en 

Flo uitnodigen op hun feestje?
-  Hoeveel jaar bestaat de vrij-

willige brandweer?

Beleving:
-  Hoeveel kinderen mag jij uitno-

digen op je verjaardag? 

2. Max en Flo vertellen het hele verhaal aan opa. Opa vindt 
het ook belachelijk. Hij is bovendien verontwaardigd dat hij 
helemaal niks weet van het jubileumfeest van de vrijwillige 
brandweer. Daarom biedt hij aan om het verjaardagsfeestje 
voor Max en Flo te organiseren, gewoon bij hun thuis en 
op zaterdag, op de dag dat ze jarig zijn. Hij belooft dat het 
een knalfeest zal worden, met heel veel snoep en zelfs een 
chocoladefontein met marshmallows. En ze mogen de hele 
klas uitnodigen, want anders is het geen knalfeest volgens 
opa. Max en Flo zijn helemaal blij en gaan snel aan de slag 
met de uitnodigingen. 

Feiten:
-  In hoeveel happen kan opa een 

stuk appeltaart opeten?
-  Wat gaan ze doen op het 

knalfeest? 

Beleving:
-  Hoe ziet jouw ideale verjaardags-

feestje eruit? 

3. Samen met de rest van De Brandweerclub maken Max 
en Flo de uitnodigingen voor het knalfeest en ze brengen 
ze alvast rond. Eenmaal thuis wil Flo net gaan vertellen 
dat hun hele feest in kannen en kruiken is en dat opa het 
allemaal gaat regelen, als hun ouders een geheim vertellen. 
Opa krijgt zaterdag op het brandweerfeest een lintje omdat 
hij oudste lid is. Max en Flo durven niks meer te zeggen. Ze 
kijken elkaar zenuwachtig aan.

Feiten:
-  Wat heeft de moeder van Max en 

Flo gekocht voor het brandweer-
feest?

-  Waarom krijgt opa een lintje?

Beleving:
-  Lintjes worden gegeven aan 

personen die iets goeds of 
speciaals hebben gedaan. Wie 
heeft volgens jou wel een lintje 
verdiend?

4. De volgende dag trakteren Flo en Max op school. Alle 
kinderen hebben het over het knalfeest. Ze hebben gehoord 
dat er chocoladefontein komt en een springkasteel en zelfs 
vuurwerk! Het feest gaat een heel eigen leven leiden. Max 
en Flo kunnen het allemaal niet meer aan. Ze nemen De 
Brandweerclub in vertrouwen en vertellen dat het feest 
niet door kan gaan omdat ze met opa naar het jubileum-
feest van de brandweer moeten. Anna, Melvin en Tjeng 
zijn in shock. Ze kunnen het feest echt niet meer afblazen. 
Iedereen heeft het er over! Die avond in bed maken Max en 
Flo zich enorme zorgen. Wat moeten ze doen? Morgen zijn 
ze jarig en dan staat de hele klas op de stoep. Voor niks. 

Feiten:
-  Wat voor traktatie hebben Max 

en Flo?
-  Wat voor onzin heeft Melvin aan 

de kinderen op school verteld 
over het feest?

Beleving:
-  Wat vind jij de lekkerste 

traktatie? 



Mijn Malmberg

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

Station Zuid | groep 4 blok 4 | thema 4 Waar is het feestje?  | Knalfeest

5. De volgende ochtend krijgt de tweeling een verjaardags-
ontbijt op bed en al gauw biechten ze alles op aan hun 
ouders. Ze vertellen over het knalfeest dat opa voor ze 
organiseert, en dat de hele klas is uitgenodigd. Hun ouders 
barsten in lachen uit en verlossen de kinderen uit hun 
lijden. Opa had al met hun overlegd over het partijtje, en 
samen hadden ze besloten om als verrassing het brand-
weerfeest te verplaatsen naar Station Zuid om het op die 
manier samen te kunnen vieren met het knalfeest van de 
tweeling. Ze maken dus van twee feestjes één groot feest. 
Opa weet overigens nog steeds niet dat hij een lintje krijgt, 
dat blijft een verrassing. Max en Flo zijn opgelucht en 
hollen de tuin in, op zoek naar hun verjaardagscadeau. 

Feiten:
-  Waarom is het eigenlijk heel 

logisch om het brandweerfeest 
op Station Zuid te vieren? 

-  Waarom was opa beledigd?

Beleving:
-  Wat heb jij gekregen met je ver-

jaardag?

6. Max en Flo hebben allebei een brandweerskelter gekregen 
voor hun verjaardag. Samen met de rest van De Brand-
weerclub racen ze erop rond voordat het feest begint. De 
tuin van Station Zuid is prachtig versierd en overal staan 
tafels met hapjes en drankjes en er is zelfs een spring-
kasteel. Opa heeft uiteraard gezorgd voor een hele lading 
snoep én voor de chocoladefontein. Hij is erg verrast en 
ontroerd als hij zijn lintje krijgt opgespeld, en houdt een 
mooie speech. Als klap op de vuurpijl komt er een taart 
met 108 kaarsjes: 100 voor de brandweer en 8 voor Max 
en Flo. Als ze de kaarsjes uitblazen, wensen Max en Flo 
precies hetzelfde. Namelijk dat hun leven met opa en oma, 
met vader en moeder, met De Brandweerclub en met Billie 
voor altijd zo leuk blijft als het nu is. 

Feiten:
-  Hoe lang is opa al lid van de vrij-

willige brandweer?
-  Waarom staan er 108 kaarsjes 

op de taart? 

Beleving:
-  Doe jij altijd een wens als je de 

kaarsjes uitblaast? Is die wens 
weleens uitgekomen?


