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Groot genoeg 

Samenvattingen Luistervragen

1. Max en Flo voelen zich een beetje verloren omdat alle 
aandacht in het gezin Boenders uitgaat naar hun nieuwe 
zusje. Totdat hun moeder opmerkt dat ze wel heel erg 
gegroeid zijn en nieuwe kleren nodig hebben. Omdat ze 
zelf niet mee kan vanwege de zorg voor Teuntje, moet 
de vader van Max en Flo eraan geloven. Hij moet in een 
groot warenhuis in de stad kleding gaan kopen met de 
kinderen. Daar is hij allerminst blij mee en als de rest van 
de Brandweer aanbiedt om mee te gaan om te tweeling  
te adviseren, accepteert hij hun aanbod maar al te graag.

Feiten:
-  Wat zijn de vier dingen die 

kraambezoek meestal doet?
-  Welke drie dingen doen baby’s 

volgens Flo? 

Beleving:
-  Met wie koop jij meestal je 

kleren? 

2. Omdat de vader van Max en Flo naar het hoofdkwartier van 
de brandweer moet, zet hij de kinderen bij het warenhuis 
af. Ze mogen zelf kleren uitzoeken en hebben daar een uur 
de tijd voor. Eenmaal in het warenhuis kijken de kinderen 
hun ogen uit. Het is gigantisch groot en druk. Ze testen 
parfum en uitgelaten proberen ze tegen de richting in 
de roltrap op te gaan, totdat ze terecht worden gewezen 
door een bewaker. Hij vraagt waar hun ouders zijn en ze 
vertellen hem een leugentje om bestwil. Ze zeggen dat ze 
met hun vader bij de kinderkleding hadden afgesproken, 
maar dat ze een beetje verdwaald zijn.

Feiten:
-  Waar ruikt Max naar volgens 

Anna?
-  Op welke verdieping is de kinder-

kleding?

Beleving:
-  Welke afdeling in een warenhuis 

vind jij het leukst?

3. Eenmaal op de afdeling met kinderkleding, komen ze er 
allemaal niet uit. Max en Tjeng hebben helemaal niks met 
kleding en worden niet warm of koud van de combinaties 
die Melvin tevoorschijn tovert. En Anna pakt dan wel leuke 
kleren uit de rekken, maar die zijn veel te tuttig voor Flo. 
Al snel besluit de club te gaan gamen op de speelgoedaf-
deling, en om de bewaker te ontlopen, nemen ze de lift. Als 
ze proberen of je omhoog kunt springen in een lift die naar 
beneden gaat, blijft de lift ineens met een klap stil hangen. 
Als ze op het knopje drukken om de deuren te openen, 
gebeurt er niks. Ze zitten vast.

Feiten:
-  Wat willen ze op de speelgoedaf-

deling gaan doen? 
-  Wat proberen ze uit in de lift?

Beleving:
-  Wat zijn jouw favoriete kleren? 

Heb jij altijd dezelfde soort 
kleren aan, of vind je het leuk 
om soms eens iets anders te 
proberen? 

4. Alle clubleden proberen nu de knopjes van de lift, maar er 
gebeurt niks. Totdat ze de alarmknop ontdekken en daar op 
drukken. De damesstem door de intercom stelt de kinderen 
meteen gerust: de technische dienst is er al mee bezig en 
ze hoeven zich geen zorgen te maken, want de storing is 
zo opgelost. Toch vinden ze het spannend om zo vast te 
zitten. De altijd zo rustige Anna heeft vlekken in haar nek 
en Melvin laat van de zenuwen een paar windjes. Gelukkig 
helpt dat om een beetje te kunnen lachen.

Feiten:
-  Waaraan kun je zien dat zelfs 

Anna gestrest is?
-  Wat doet Melvin van de 

zenuwen?

Beleving:
-  Geloof jij dat de zuurstof kan op 

raken in een lift? Of denk je dat 
zoiets alleen op tv gebeurt?
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5. De kinderen vertellen elkaar moppen om de tijd door te 
komen. Via de intercom horen ze dat naast de technische 
dienst nu ook de brandweer bezig is met de lift: er komt 
iemand via de liftschacht het luik van de lift in. Dat blijkt 
de vader van Max en Flo te zijn. De kinderen zijn enorm 
opgelucht. Samen met een collega helpt hij de kinderen 
één voor één door het luik uit de lift te klimmen. Voor de 
schrik biedt de directeur van het warenhuis iedereen een 
kop chocomel aan in het restaurant van het warenhuis.  
Dat willen ze wel. Als de vader van Max en Flo vraagt waar 
hun nieuwe kleren zijn, kijken Max en Flo elkaar ongerust 
aan. Die hebben ze nog niet. Wat zal hij daar van denken?

Feiten:
-  Wie bleef het rustigst in de lift?
-  Via welke weg komt de vader 

van Max en Flo de lift in? 

Beleving:
-  Raak jij snel in paniek of ben 

jij iemand die in spannende 
situaties eerder rustig blijft?

6. De vader van Max en Flo is niet blij als hij hoort dat ze nog 
geen kleren hebben uitgezocht en neemt de kinderen weer 
mee naar de verdieping met kinderkleding. De combi’s die 
Melvin voor Max had uitgekozen liggen er nog, en als Flo  
ze bekijkt, besluit ze dat het misschien niet de goede kleren 
voor Max zijn, maar wel voor haarzelf. Nu Max nog. Flo 
ontdekt dat jongenskleren uitzoeken haar beter af gaat  
dan meisjeskleren, en in een mum van tijd heeft ze een 
paar combinaties voor Max bij elkaar gezocht. Tevreden 
rekent hun vader alles af. Eenmaal thuis vertellen ze 
in geuren en kleuren aan hun moeder wat er allemaal 
gebeurd is, en geven ze een modeshow.

Feiten:
-  Wat drinken ze in het restaurant 

van het warenhuis?
-  Hoeveel kledingcombinaties 

koopt Flo?

Beleving:
-  Vind jij het leuk om kleding te 

kopen? Doe je er lang over en 
pas je dan verschillende kleren 
aan? Of ben jij juist razendsnel?
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Vlam in de pan 

Samenvattingen Luistervragen

1. De ouders van Max en Flo zijn moe en geïrriteerd en 
hebben knallende ruzie over triviale huishoudelijke dingen, 
zoals een vies vaatdoekje. Max en Flo maken zich daar 
zorgen over en als ze die zorgen delen met de rest van 
De Brandweerclub, worden ze alleen maar ongeruster. De 
ouders van Melvin kregen immers ook steeds meer ruzie 
voordat ze gingen scheiden. Als Anna vertelt zegt dat haar 
ouders elke week samen uit eten gaan om bij te kletsen en 
nader tot elkaar te komen, krijgt Flo een idee.

Feiten:
-  Waarover maken de ouders van 

Max en Flo ruzie?
-  Waarom gaan de ouders van 

Anna elke week samen uit eten?

Beleving:
-  Wat doe jij allemaal in het huis-

houden? Doe je dat uit jezelf of 
moeten je ouders het vragen? 

2. De ouders van Max en Flo spreken niet meer met elkaar 
na de ruzie over het vaatdoekje en op initiatief van Flo 
besluit De Brandweerclub een romantisch verrassingsdiner 
voor ze te regelen zodat ze het weer bij kunnen leggen. 
Het clubhuis dient als restaurant en het diner bestaat uit 
een Chinese fondue, waarvoor de ze fonduepan mogen 
lenen uit het restaturant van Tjengs ouders. Flo en Anna 
kleden het clubhuis mooi aan met tot zwanen gevouwen 
servetten, hartjesslingers en bloemen, ze regelen dat opa 
en oma komen om op Teuntje te passen en om te assis-
teren bij het aansteken van de fonduepan. Ook bereiden ze 
een romantische blokfluitserenade voor. De jongens gaan 
boodschappen doen.

Feiten:
-  Waarom vindt Anna het geen 

goed idee om gewoon Chinees 
eten te serveren?

-  Wat is een Chinese fondue?

Beleving:
-  Heb jij weleens ruzie met je 

ouders of met je broer of zus? 
Hoe maak je het dan weer goed?

3. De jongens zijn het boodschappenlijstje kwijt en pakken 
lukraak boodschappen uit de schappen waarvan ze denken 
dat ze nodig zijn bij een Chinese fondue. Ze nemen 
spaghetti mee in plaats van noedels en in plaats van de 
benodigde bouillon voor in de fonduepan kiezen ze olie. 
Volgens oma kan dat ook, maar opa waarschuwt dat het 
heel gevaarlijk is want als de olie te heet wordt, slaat 
de vlam in de pan. Hij drukt de jongens – die maar al te 
graag een vuurtje willen maken – daarom op het hart dat 
ze de pan pas mogen aansteken als de ouders van Max en 
Flo er zijn. Dat beloven met tegenzin, maar als ze even 
later alleen in het clubhuis zijn, met de pan en met de 
lucifers bij de hand, hebben ze moeite om de verleiding te 
weerstaan...

Feiten:
-  Waarom hebben de jongens 

marshmallows gekocht? 
-  Waarom is olie gevaarlijker dan 

bouillon volgens opa? 

Beleving:
-  Doe jij weleens boodschappen? 

Alleen of samen met iemand? 
Neem je dan een lijstje mee?

4. Alles is klaar voor het romantische diner. Als Flo haar 
ouders blinddoekt en ze de tuin in begeleidt richting 
clubhuis, ruiken ze ineens brand. Er komt rook uit het 
clubhuis: de fonduepan staat in lichterlaaie. De jongens 
konden het toch niet laten en hebben het vuurtje alvast 
aangestoken. De ouders van Max en Flo reageren 
razendsnel en in een mum van tijd weten ze het brandje  
te blussen met een emmer zand en een brandblusser. De 
mooi gedekte tafel is één grote ravage. De ouders van Max 
en Flo zien er de humor wel van in en krijgen de slappe 
lach. ‘Zand erover’, hikken ze tegen elkaar. Maar Flo kan  
er niet om lachen. Kwaad en teleurgesteld rent ze weg.

Feiten:
-  Wat roept Tjeng in paniek als hij 

uit het clubhuis komt?
-  Waarmee blussen de ouders van 

Max en Flo de brand?

Beleving:
-  Hoe moet een romantisch diner 

er volgens jou uitzien? Waar is 
het? Wat moet je eten? Welke 
muziek moet erbij?
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5. Flo is ontzettend kwaad. Op de jongens die met hun actie 
het zorgvuldig voorbereide diner hebben verpest, en op 
haar ouders, die daar hard om moesten lachen. Ze sluit 
zich op in haar kamer, vastbesloten om naar een andere 
kamer in Station Zuid te gaan verhuizen, weg bij Max, 
de aanstichter van de brand. Verzoeningspogingen van 
haar ouders en van de andere clubleden die met zijn allen 
toch aan het fonduen zijn geslagen, halen niets uit. Flo is 
onvermurwbaar. Als ze stiekem toch even uit het raam kijkt 
richting clubhuis, ziet ze een boel gezelligheid en begint te 
twijfelen. Moet ze niet toch aansluiten bij de rest?

Feiten:
-  Waarom wil Flo verhuizen naar 

een andere kamer?
-  Waarom deden de ouders van 

de tweeling niet zo aardig tegen 
elkaar de laatste tijd? 

Beleving:
-  Is er bij jou weleens een goed 

plan mislukt? Hoe kwam dat?

6. Flo heeft genoeg van het alleen zijn en besluit om het weer 
goed te maken. Van een wit bloesje maakt ze een vre-
desvlag waarmee ze uit het raam zwaait. Max begrijpt de 
hint, sommeert Tjeng om zijn witte shirt uit te doen, en 
zwaait er uitbundig mee terug. Dat is genoeg voor Flo en 
met plezier sluit ze aan bij het fondue-festijn. Het wordt 
een erg gezellige avond. De lucht tussen de ouders van 
Max en Flo en tussen de tweeling zelf is weer helemaal 
geklaard. Het is zelfs zo gezellig dat Flo de wens uitspreekt 
dat ze nog heel veel ruzie met elkaar gaan maken, omdat 
het zo leuk en gezellig is om het weer goed te maken.

Feiten:
-  Waarmee zwaait Flo uit het 

raam? En waarmee zwaait Max 
terug?

-  Wat moeten zijn ouders doen 
van Max?

Beleving:
-  Wat doe jij als je heel erg boos 

en teleurgesteld bent. Sluit je je 
op in je kamer? Ben je stil? Of ga 
je schreeuwen? Of...
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Graffiti

Samenvattingen Luistervragen

1. Overal in Zummel zie je ze. Op de brug, het viaduct, op 
schuttingen en garagedeuren: graffiti van een zwarte kat 
met gele ogen. De Brandweerclub is er verdeeld over. 
Melvin vindt het supercool, Flo vindt het wel knap gemaakt, 
Tjeng vindt de kat eng en Anna vindt dat je zoiets 
gewoon op een doek moet schilderen en niet op openbare 
gebouwen. Max vindt het vooral spannend dat niemand 
weet wie de graffiti-spuiter is. Als de kat ook op de muur 
van de fietswinkel van opa wordt gespoten, helpen ze opa 
met schoonmaken, in ruil voor een stuk appeltaart.

Feiten:
-  Wat vindt Tjeng eng aan de kat?
-  Wat krijgen de kinderen als dank 

voor het schoonmaken?

Beleving:
-  Wat vind jij van graffiti? 

2. Als De Brandweerclub de volgende ochtend op school komt 
is er ook op de grote zijmuur van het schoolgebouw een 
enorme kat gespoten. Het gespeculeer barst los: zou het 
iemand van school zijn? De juf legt uit dat graffiti misschien 
wel heel mooi kan zijn maar dat je het niet zomaar overal 
op mag spuiten. Dat is verboden. Na school stelt Max voor 
om als echte detectives op onderzoek uit te gaan om er 
achter te komen wie het is. Iedereen gaat mee behalve 
Anna, zij moet naar Engelse les. Die hele middag fietst De 
Brandweerclub door Zummel op zoek naar aanknopings-
punten. Tevergeefs. Als de tweeling door de schemer naar 
huis fietst, bedenkt Max ineens waarom ze de dader niet 
gevonden hebben: graffiti-spuiters werken natuurlijk altijd 
’s nachts omdat ze niet betrapt willen worden.

Feiten:
-  Hoe gaan echte detectives 

volgens Max te werk?
-  Wat zit er in het koffertje van het 

meisje dat ze een tijdje achter-
volgen?

Beleving:
-  Ken jij al een beetje Engels? Hoe 

heb je dat geleerd? Op school, 
van de tv, via liedjes of op een 
andere manier?

3. De Brandweerclub heeft een plan. Ze gaan in Station Zuid 
logeren en dan ’s nachts stiekem opstaan en door Zummel 
fietsen om te proberen de graffiti-spuiter te ontmas-
keren. Maar als ze verzamelen voor de logeerpartij, komt 
Tjeng niet opdagen. Wanneer ze hem thuis gaan ophalen, 
gedraagt hij zich vreemd. Hij ligt op zijn bed een boek 
te lezen en geeft ontwijkende antwoorden op de vraag 
waarom hij niet mee doet met de missie. Als Flo tegen 
de zin van Tjeng zijn kast opentrekt om zijn slaapzak te 
pakken, vallen de monden van De Brandweerclubleden 
wagenwijd open...

Feiten:
-  Waarom neemt iedereen zwarte 

kleren mee?
-  Waarom heeft de vader van 

Tjeng een pan met water in de 
hand als hij de deur opent? 

Beleving:
-  Denk je dat graffiti-spuiters 

inderdaad altijd ’s nachts 
werken? En dieven? 

4. In Tjengs kast staan twee spuitbussen. Een zwarte en een 
gele, precies de kleuren van de graffiti-kat. Onmiddellijk 
verdenken de kinderen Tjeng ervan dat hij de graffi-
ti-spuiter is, maar hij ontkent ten stelligste en beweert dat 
hij niet weet hoe die spuitbussen in zijn kast terecht zijn 
gekomen. De kinderen vragen zich af hoe het dan in elkaar 
steekt, en er volgen verdachtmakingen over en weer. Ieder 
van hen kan wel de graffiti-spuiter zijn. Tot slot besluiten ze 
allemaal bij Tjeng te blijven slapen, zodat ze zeker kunnen 
vaststellen dat iedereen, inclusief Tjeng, onschuldig is.

Feiten:
-  Waarom blijven ze allemaal 

slapen bij Tjeng?
-  Waarom zet Max de wekker op 

twaalf uur?

Beleving:
-  Wat was het leukste logeerpar-

tijtje dat je ooit hebt gehad?
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5. Als ’s nachts ineens de wekker van Tjeng gaat en hij 
stiekem naar de badkamer verdwijnt, laadt hij weer alle 
verdenking op zich. De rest van de club achtervolgt hem 
naar de badkamer, om daar te ontdekken dat zijn verdachte 
gedrag te maken heeft met zijn plaswekker. Omdat hij zich 
ervoor schaamt en niet wilde vertellen dat hij een plas-
wekker heeft, wilde hij niet logeren in Station Zuid. Net 
als de kinderen willen zeggen dat dat helemaal niet iets is 
om je voor te schamen, klinkt er gestommel vanuit Tjengs 
kamer...

Feiten:
-  Welke wekker gaat er af?
-  Waarom wilde Tjeng niet bij de 

rest logeren? 

Beleving:
-  Zet jij altijd een wekker als je de 

volgende dag naar school moet, 
of word jij ’s ochtends vanzelf 
wakker. Of word je wakker 
gemaakt? Door wie?

6. f De kinderen durven de kamer van Tjeng niet in, bang 
voor wie ze daar zullen aantreffen. Totdat Anna ineens een 
ingeving heeft: ze heeft met Engelse les geleerd dat je kat 
vertaalt als cat, uitgesproken als ‘ket’. En laat dat nou de 
naam van de broer van Tjeng zijn... Ze stappen de kamer 
in en betrappen daar inderdaad Ket, die de spuitbussen 
bij zijn broertje in de kast had gestopt met het idee dat 
niemand ze daar zou gaan zoeken. Ze laten Ket beloven 
dat hij voortaan alleen nog graffiti zal spuiten op speciale 
plekken waar dat toegestaan is. Hij gaat akkoord en als 
dank voor hun discretie en begrip spuit hij op een van die 
plekken heel groot BCR: Brandweer Club Rules.

Feiten:
-  Hoe zeg je kat in het Engels?
-  Waar staan de letters BCR voor? 

Beleving:
-  De graffiti van Ket kun je 

herkennen aan de kat met de 
gele ogen. Wat zou jouw herken-
ningstekening zijn?
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Andersom

Samenvattingen Luistervragen

1. Melvin heeft een nieuw spel bedacht: andersom. Het 
betekent dat je alles wat je zegt juist precies andersom 
bedoelt. De kinderen vinden het in het begin best lastig, 
omdat je steeds het omgekeerde moet zeggen van wat je 
bedoelt. Maar als snel krijgen ze er allemaal aardigheid in.

Feiten:
-  Wat speelt de club in het 

clubhuis? 
-  Wat bedoelt Flo als ze zegt; ‘Wat 

is het lelijk weer hè’?

Beleving:
-  Als jij afspreekt met een vriendje 

of vriendinnetje, wat vind jij dan 
het leukst om te doen? 

2. De Brandweerclub gaat het andersom-spel in de praktijk 
brengen. Wie het het langst kan volhouden, heeft 
gewonnen. Bij de bushalte laten ze de bus stoppen, en 
stappen dan niet in en bij de supermarkt kopen ze géén 
boodschappen. Ze komen ook oma tegen, die bood-
schappen aan het doen is omdat Max en Flo en hun ouders 
daar vanavond komen eten. Geheel in lijn met hun nieuwe 
spel zegt Max dat het andersom is: opa en oma komen 
vanavond bij hén eten. Oma is verbaasd. Heeft ze de 
afspraak dan niet goed begrepen? Maar voordat ze verder 
kan vragen, zijn de kinderen er alweer vandoor.

Feiten:
-  Waarom houdt Max meestal niet 

van wedstrijden doen?
-  Waarom is oma boodschappen 

aan het doen?

Beleving:
-  Heb jij weleens zelf een spelletje 

verzonnen? Hoe ging dat 
spelletje?

3. De Brandweerclub houdt het spel consequent vol, omdat 
niemand wil verliezen. Dat betekent dat Max en Flo zelfs 
tijdens de halfjaarlijkse controle bij de tandarts precies 
het tegengestelde zeggen van wat ze bedoelen. Dus als de 
tandarts een gaatje ontdekt bij Max en wil weten of het pijn 
doet als hij erin prikt, antwoordt Max dat hij niks voelt. En 
als hij vraagt of Max een verdoving wil als hij het gaatje 
gaat vullen, antwoordt Max dat hij dat niet wil. Max houdt 
het spel dus dapper vol. En dan pakt de tandarts een grote 
boor…

Feiten:
-  Waarom wil niemand met het 

spelletje stoppen?
-  Wil Max wel of geen verdoving?

Beleving:
-  Ben jij weleens eerder opge-

houden met een spelletje omdat 
je aan het verliezen was?

4. Vlak voordat de tandarts begint, roept Max ‘stop!’. Hij zegt 
dat hij wel een verdoving wil en dat het wel pijn doet, 
maar dat ze ‘andersom’ spelen, en legt uit hoe het spel 
werkt. Zijn vader vraagt de tweeling om met het spelletje 
op te houden omdat er alleen maar misverstanden van 
komen. Max gaat akkoord, maar niet voordat hij met Flo 
heeft afgesproken dat ze niet aan de anderen vertelt dat 
hij verloren heeft. Eenmaal thuis krijgen ze op hun kop van 
hun moeder omdat ze hun kamer niet hebben opgeruimd, 
terwijl ze wel hadden toegezegd om dat te doen. Ze 
proberen uit te leggen dat dat door het andersom-spel 
komt, maar daar is hun moeder niet ontvankelijk voor. Dan 
bedenken ze ineens dat tot overmaat van ramp oma in de 
veronderstelling verkeert dat ze bij hen op Station Zuid 
komen eten, in plaats van andersom. Ze moeten snel iets 
verzinnen voordat opa en oma op de stoep staan...

Feiten:
-  Waarom moet de tweeling van 

hun vader ophouden met het 
andersom-spelletje?

-  Deed het vullen van de tand 
pijn?

Beleving:
-  Heb jij al eens een gaatje in een 

tand of kies gehad dat gevuld 
moest worden? Kreeg je toen 
een verdoving?
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5. Max en Flo mogen hun kamer niet uit totdat alle troep is 
opgeruimd. Omdat dat nog een tijd gaat duren, zullen ze 
niet op tijd zijn om oma te waarschuwen dat het dinertje 
niet in Station Zuid is maar bij opa en oma zelf. En dan 
krijgen ze ongetwijfeld ongelooflijk op hun kop van hun 
ouders. In paniek proberen ze zowel Tjeng als Anna te 
instrueren om oma te waarschuwen. Maar Tjeng en Anna, 
die het spel nog steeds spelen, zeggen toe dat ze dat zullen 
doen en doen dan precies het tegenovergestelde: ze waar-
schuwen oma niet. Dan staan opa en oma voor de deur.

Feiten:
-  Waarom zijn Max en Flo naar 

boven gestuurd?
-  Waarom waarschuwen Tjeng en 

Anna oma niet?

Beleving:
-  Is jouw kamer altijd opgeruimd? 

Of is het er vaak een troepje? 
Wat slingert er dan rond?

6. De kinderen biechten op dat ze vanwege het zelfbedachte 
spel dingen vertelden die niet klopten en daarna ‘andersom’ 
zeiden. Daarom staan opa en oma nu voor de deur in de 
veronderstelling dat ze uitgenodigd zijn om in Station Zuid 
te komen eten in plaats van andersom. Ze zien inmiddels 
zelf in dat het niet handig was en de volwassenen besluiten 
dat ze ook ‘andersom’ gaan doen: de kinderen moeten voor 
het eten zorgen. Zo gezegd, zo gedaan, en Max en Flo ver-
trekken naar de snackbar om patat te halen. De rest van 
De Brandweerclub wordt ook uitgenodigd om mee te eten. 
Als de vader van Max en Flo ketchup uit een bijna lege fles 
probeert te krijgen, vult iedereen de tip van opa luidkeels 
aan: ‘Weet je wat je moet doen? Dan houd je hem gewoon 
een poosje... andersom!!!’

Feiten:
-  Waarmee wil opa ‘andersom’ 

doen?
-  Wat eten ze bij de patat?

Beleving:
-  Halen jullie weleens eten? Wat 

vind jij het lekkerst? Patat, of 
Chinees, of...


