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Maxipaxi 

Samenvattingen Luistervragen

1. De Brandweerclub is ineens in twee groepen verdeeld: Max 
en Melvin noemen zichzelf M-power en houden het clubhuis 
bezet. In reactie daarop noemen Tjeng, Anna en Flo zichzelf 
TAF en omdat ze vinden dat Melvin en Max dan maar eens 
moeten laten zien wat M-Power is, dagen ze beide jongens 
uit voor een wedstrijdje handje drukken. Flo weet zeker dat 
ze gaan winnen, want ze weet dat Max helemaal niet sterk 
is. Max weet dat ook, maar Melvin maakt zich niet druk. Hij 
is overtuigd van hun overwinning. 

Feiten:
-  Waar komt de naam M-power 

vandaan?
-  Waar gaat het handje drukken 

plaatsvinden? 

Beleving:
-  Vind jij handje drukken leuk? 

Win of verlies jij meestal? 

2. De wedstrijd is begonnen. Anna verliest nipt van Melvin. 
Max verliest dik van Tjeng. En Melvin verliest van Flo, die 
verrassend sterk is. De eindstand is 2-1 voor TAF dus. 
Max zit met het verlies in zijn maag omdat hij wel heel erg 
snel van Tjeng verloor, die toch ook niet de sterkste is. En 
Melvin kan niet goed met het verlies omgaan, en begint te 
mokken. Om de vrede te bewaren stelt Anna voor om op te 
houden met M-power versus TAF en gewoon weer samen 
De Brandweerclub te zijn. Opgelucht gaat Melvin akkoord, 
maar Max blijft het er moeilijk mee hebben dat iedereen 
nu weet dat hij de slapste van de groep is. Dan klinkt er 
ineens een stem door Station Zuid, met een Amerikaans 
accent: ‘Twins, zijn jullie boven? Flo? Mèxipèxi?’ 

Feiten:
-  Hoe gaat de yell van Tjeng, Anna 

en Flow?
-  Waar schaamt Max zich voor?

Beleving:
-  Wie is er in de klas sterker? De 

jongens of de meisjes? Hebben 
jullie dat weleens getest? 

3. Tante Bonny, de tante van Max en Flo, is voor onbepaalde 
tijd overgekomen uit Amerika en logeert in Station Zuid. 
Max is niet blij met haar komst omdat hij de kriebels 
van haar krijgt. Ze lacht en praat hard, ze zegt de hele 
tijd wat ze denkt en voelt, ze houdt erg van knuffelen en 
tot overmaat van ramp noemt ze hem telkens Mèxipèxi. 
De rest van De Brandweerclub kan er wel om lachen, 
maar Max is als de dood dat iedereen hem straks zo gaat 
noemen. 

Feiten:
-  Waarom is tante Bonny overge-

komen uit Amerika? 
-  Van wie is tante Bonny een zus?

Beleving:
-  Hebben jullie weleens een 

volwassen logee in huis gehad? 
Wie was dat en hoe vond je dat? 

4. De volgende dag op school laat Melvin in bijzijn van de hele 
klas de naam Mèxipèxi vallen en al gauw wordt die bijnaam 
door iedereen opgepikt. Ook de rest van De Brandweerclub 
doet er vrolijk aan mee. Max kan er totaal niet om lachen, 
vooral ook niet omdat zijn zelfvertrouwen al een deuk heeft 
opgelopen toen hij de wedstrijd handje drukken verloor. 
Als na schooltijd zelfs een jongen uit groep 8 hem Mèxipèxi 
noemt, slaan de stoppen bij Max door. Hij brult zo hard als 
hij kan dat hij Max heet, en probeert de jongen te lijf te 
gaan. Gelukkig kan hij zich net op tijd inhouden en boos 
en verdrietig fietst hij naar huis. De rest van De Brand-
weerclub kijkt hem bezorgd na. 

Feiten:
-  Door wie wordt Max op school 

voor het eerst Mèxipexi 
genoemd?

-  Wat brult Max tegen de jongen 
uit groep 8?

Beleving:
-  Ken jij veel Engelse woorden? 

Waar heb je ze geleerd?
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5. Max heeft zich kwaad verschanst in het clubhuis. Hij is zo 
boos op alles en iedereen dat hij de bezemsteel van hun 
M-Power vlag in één keer door midden breekt. Hetzelfde 
doet hij met de plastic buis van het pijltjesschieten. Zo 
ontdekt hij dat hij misschien sterker is dan hij denkt... De 
rest van De Brandweerclub voelt zich ondertussen schuldig 
omdat ze Max zo geplaagd hebben met zijn bijnaam. Ze 
besluiten het hele verhaal aan tante Bonny te vertellen die 
zichzelf wel voor haar hoofd kan slaan. Ze vertelt dat ze het 
gewoonweg niet laten kan om mensen die ze lief vindt een 
bijnaam te geven en dat dat zelfs de reden was waarom 
het onlangs uit ging met haar vriend Jeremy. Ze bleef hem 
‘Honey Bunny’ noemen terwijl hij dat helemaal niet op prijs 
stelde. Ze zint op een plan om het weer goed te maken met 
Max. 

Feiten:
-  Wat is tante Bonny aan het doen 

als Max thuiskomt? 
-  Hoe ontdekt Max dat hij 

misschien sterker is dan hij 
denkt?

Beleving:
-  Heb jij een bijnaam of zou je er 

eentje willen hebben. Welke lijkt 
je leuk?

6. Tante Bonny vertelt dat iedereen in Amerika altijd alles 
goed maakt met gebak, en stelt voor om samen een apple 
crumble voor Max te bakken. Als ze daarmee bezig zijn, 
stapt Max zelfverzekerd de keuken binnen en daagt hen 
één voor één uit voor een wedstrijd handje drukken. Hij 
wint van de hele Brandweerclub, én van tante Bonny, 
door zich goed te concentreren en door vol zelfvertrouwen 
‘Mèxipèxi’ te roepen zodra hij toeslaat. De lucht is weer 
geklaard en terwijl de club van de apple crumble smult, belt 
tante Bonny met haar vriend in Amerika om het weer goed 
te maken.

Feiten:
-  Waarom gaan ze een apple 

crumble bakken?
-  Wat gaat tante Bonny door 

de telefoon aan haar ‘love’ uit 
Amerika zeggen?

Beleving:
-  Wat vind jij een goede manier 

om iets goed te maken? ‘Sorry’ 
zeggen, of iets geven, of iets 
doen, of...?
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Natte zoenen

Samenvattingen Luistervragen

1. Rolschaatsen is op dit moment de rage op school, maar 
de tweeling heeft geen rolschaatsen. Als ze er thuis om 
vragen, krijgen ze als antwoord dat ze die maar op hun 
verlanglijstje moeten zetten omdat ze de week erna jarig 
zijn. Als hun ouders vragen of ze nog andere verjaardags-
wensen hebben, durft Max niks te noemen. Er zijn genoeg 
spullen die hij diep in zijn hart graag wil hebben, zoals een 
modelvliegtuigje, bouwblokken, een cowboyhoed en een 
speelgoedbrandweerauto, maar bij alles denkt hij dat hij er 
misschien te groot voor is omdat hij bijna negen wordt. Als 
ze een nachtzoen van hun ouders krijgen, verzucht Flo dat 
ze ook daar eigenlijk te groot voor is. 

Feiten:
-  Wat voor soort rolschaatsen wil 

Max? En Flo?
-  Wat zou Max graag willen 

krijgen, behalve rolschaatsen?

Beleving:
-  Welke rages zijn er bij jou op 

school geweest? Denk bijvoor-
beeld aan de space-scooter. 
Duurde de rage lang? En komen 
sommige rages weer terug, denk 
je? 

2. De volgende ochtend bij het ontbijt zegt Flo dat ze niet 
meer door haar ouders gezoend wil worden. Max sluit zich 
daarbij aan en als ze naar school gaan krijgen ze daarom 
een hand. Dat voelt vreemd, maar ze durven het geen van 
beiden toe te geven. Als ze het op school aan de rest van 
De Brandweerclub vertellen, dragen zij alternatieven aan 
voor de zoen, zoals Eskimo-kussen met de neus, vlin-
derkussen met de wimpers en een Chinese buiging. Die 
kunnen misschien van pas komen voor als de tweeling op 
hun verjaardag onder de zoenen bedolven dreigt te raken. 
Maar de alternatieven zijn geen succes en de tweeling moet 
iets anders bedenken om straks op hun verjaardag niet 
gezoend te worden. Melvin weet de oplossing: ze moeten 
doen alsof ze ziek zijn, want dan blijven de mensen wel uit 
je buurt. 

Feiten:
-  Wat eten Max en Flo als ontbijt?
-  Hoe kust de moeder van Anna 

haar soms? En haar vader?

Beleving:
-  Wat vind jij een leuke manier 

van begroeten? 

3. Met een stift tekent Anna groene stippen op het gezicht van 
Max en Flo zodat het lijkt alsof ze een besmettelijke ziekte 
hebben. Op advies van Melvin bedenken ze er bovendien 
een nare hoest bij. Om te testen of iemand erin trapt, gaan 
ze langs bij opa en oma. Die geloven absoluut dat het echt 
is, sterker nog, ze bellen meteen de huisarts voor een 
afspraak. Max en Flo zitten ermee in hun maag. Wat als de 
huisarts een onderzoek gaat doen of medicijnen of een prik 
geeft?

Feiten:
-  Welke kleur hebben de stippen 

op het gezicht van Max en Flo? 
-  Waarom gaan ze naar opa en 

oma om te testen of het werkt? 

Beleving:
-  Ben je wel eens bang geweest 

voor de dokter?

4. De huisarts ziet natuurlijk meteen dat Max en Flo niet echt 
ziek zijn en stelt de diagnose ‘aanstelleritis’. Als recept 
schrijft hij ‘washandje en zeep’ op een briefje. De kinderen 
biechten aan hun grootouders op dat ze het hele plan 
bedacht hebben omdat ze geen zoenen meer willen; als ze 
straks negen zijn, zijn ze te oud voor dat gekus. Opa en 
oma stellen voor dat ze ‘geen zoenen meer’ als verjaar-
dagscadeau geven aan de tweeling, hoe jammer ze het zelf 
ook vinden. De tweeling vindt het een goed plan, totdat ze 
horen wat opa en oma eigenlijk voor hen gekocht hadden: 
rolschaatsen. 

Feiten:
-  Aan welke ziekte lijden Max en 

Flo volgens de dokter?
-  Wat staat op het receptenbriefje 

van de dokter?

Beleving:
-  Heb jij weleens last gehad van 

aanstelleritis? Weet je nog 
waarom?
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5. Enigszins bedrukt fietsen Max en Flo naar huis. Moeten 
ze tegen opa en oma zeggen dat ze spijt hebben, dat ze 
toch liever rolschaatsen krijgen dan ‘geen zoenen meer’? 
Omdat ze diep in gedachten verzonken zijn, zien ze niet 
dat Melvin de hoek om komt geracet met zijn rolschaatsen. 
Hij botst hard tegen Flo die op haar beurt Max omver rijdt. 
Melvin mankeert niets, maar de knie van Max ligt open 
en Flo heeft een schaafwond op haar arm. Eenmaal thuis 
worden ze liefdevol door hun ouders verbonden, en krijgen 
ze kusjes op de pleisters tegen de pijn. Dat voelt meteen 
stukken beter. 

Feiten:
-  Waar denken Max en Flo aan als 

ze naar huis fietsen?
-  Wie botst er tegen wie? 

Beleving:
-  Wanneer ben jij voor het laatst 

gevallen? Hoe gebeurde het? 
Kreeg je een pleister of verband?

6. Als ze jarig zijn krijgen Max en Flo van hun ouders een kus, 
een knuffel én skippyballen cadeau om een nieuwe rage te 
starten. Op het verjaardagsfeest komen alle familieleden 
langs en de kinderen zien er tegenop: dit wordt de natte 
zoenen-hel. Maar gelukkig waarschuwt opa iedereen dat de 
kinderen niet gezoend wensen te worden. Niet alle familie-
leden gaan daarmee akkoord, en daarom stelt Max voor om 
het zoenen te beperken tot één zoen per persoon. Daar kan 
iedereen zich in vinden. Van opa en oma krijgen ze tóch 
rolschaatsen cadeau en als dank bedelven ze hun groot-
ouders onder de zoenen... 

Feiten:
-  Wat krijgen Max en Flo cadeau 

van hun ouders?
-  Waar had opa de cadeaus 

verstopt?

Beleving:
-  Houd jij van skaten of rol-

schaatsen? Waarom wel of niet? 
Op welke plekken bij jou in de 
buurt kun je dat goed doen? 
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Zummel schoon

Samenvattingen Luistervragen

1. Het is een prachtige zomerdag. De Brandweerclub gaat 
zwemmen in de Zummelse Plas. Als ze uit het water 
komen, is daar ook de vader van Max en Flo met Teuntje 
en een grote picknickmand. Uitgehongerd vallen ze op het 
eten aan. Als de jongens weer het water in willen rennen, 
roept Flo ze terug. Ze moeten hun rommel opruimen. 
Maar Melvin wijst ze op veel meer rommel op het strand. 
Iedereen laat dat liggen. Flo en Anna gaan het strand 
opruimen.

Feiten:
-  Waarom mag Flo de sproeier niet 

in het gras zetten?
-  Naar wat voor strand gaat De 

Brandweerclub?

Beleving:
-  Wat doe jij het liefst op een 

warme dag? Kun je dat ook doen 
op een koude of regenachtige 
dag?

2. Op weg naar huis zien Flo en Anna ineens overal troep. Af 
en toe stoppen ze om wat op te pakken en in plastic zakken 
te doen. Wat is Zummel eigenlijk vies! Melvin vindt dat je 
er gewoon niet zo op moet letten, dan heb je nergens last 
van. Anna roept boos dat als iedereen die houding heeft, 
Zummel in no time één grote smeerboel zou worden. 
Melvin, Max en Tjeng geven toe dat ze daar wel een punt 
heeft. Anna stelt voor om het probleem bij haar moeder 
voor te leggen. Die bespreekt het nog diezelfde avond op 
het stadhuis.

Feiten:
-  Waarom nemen de kinderen het 

afval mee naar huis?
-  Waarom gooien de meisjes de 

zakken leeg op straat?

Beleving:
-  Lijkt je burgemeester zijn van 

een dorp of stad een leuke baan? 
Waarom wel of niet?

3. De moeder van Anna heeft een opruimactie georgani-
seerd: Zummel schoon. Een heleboel mensen hebben 
zich verzameld om de troep rond de Zummelse Plas weg 
te halen. Ook De Brandweerclub kamt de strandjes af, 
met Billie. Op een gegeven moment zijn ze Billie kwijt. 
Als Melvin hem gaat zoeken, stuit hij op een open plek 
met allemaal blikjes, kranten en plastic flessen. Ze willen 
meteen beginnen met opruimen. Dan horen ze ineens een 
harde stem. ‘Afblijven!’

Feiten:
-  Wat zijn vrijwilligers?
-  Waarom is de vrijwillige 

brandweer bij de plas?

Beleving:
-  Heb jij weleens met een hond 

gespeeld? Hoe ging dat? Vond je 
het leuk?

4. Voor De Brandweerclub staat een grote, oude man met een 
enorme baard en een versleten jas. Hij vraagt nors wat 
de kinderen in zijn huis doen. Dan ziet De Brandweerclub 
dat de open plek is ingericht als huisje. Alles is gemaakt 
van afval. De man vertelt dat hij zich de allerrijkste man 
van Zummel voelt, omdat hij zoveel van de natuur kan 
genieten. Alleen als het vriest, logeert hij bij zijn tante. Hij 
vraagt de kinderen of ze zijn plek geheim willen houden.

Feiten:
-  Welke meubelstuk van Sjoerd 

had Flo bijna meegenomen?
-  Waarom vindt Sjoerd dat hij 

ook aan de schoonmaakactie 
meedoet?

Beleving:
-  Voel jij je weleens heel rijk 

zonder dat dat met geld te 
maken heeft? Heel rijk omdat je 
ergens blij en gelukkig mee bent 
dus. Wanneer?
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5. Alle vrijwilligers leveren hun zakken met afval in bij de 
vrijwillige brandweer. Wie de meeste afval heeft opgeruimd, 
wint een prijs. De Brandweerclub doet ook mee. Maar 
eigenlijk maken ze zich grote zorgen over Sjoerd. Door hun 
plan is er straks geen afval meer voor hem. Hun zorg wordt 
nog groter als de moeder van Anna ook nog vier nieuwe 
afvalbakken onthult. Als zij de eerste prijs aan De Brand-
weerclub wil uitreiken, zijn de kinderen stilletjes wegge-
slopen. 

Feiten:
-  Wat voor prullenbakken komen 

er op het strand?
-  Wat is de eerste prijs?

Beleving:
-  Hoe ziet jouw kamer eruit? Is het 

er netjes of is het een troepje. 
Wie ruimt jouw kamer op? 

6. Opa gaat op zoek naar De Brandweerclub. En net als de 
kinderen bijna bij Sjoerd zijn, met vijf zakken vol lege 
flessen voor zijn bed, ziet hij ze. De Brandweerclub weet 
niet wat ze tegen opa moeten zeggen. Ze willen Sjoerd 
zeker niet verraden. Maar dan ziet opa Sjoerd, en hij 
herkent hem meteen als vriend van vroeger! Sjoerd nodigt 
iedereen uit voor thee. Het wordt heel gezellig en Sjoerd 
is blij met de lege flessen. Eenmaal terug krijgt De Brand-
weerclub de afvaltrofee uitgereikt door de moeder van 
Anna. 

Feiten:
-  Wat is de voornaam van opa?
-  Hoe lang hebben opa en Sjoerd 

elkaar niet gezien?

Beleving:
-  Heb jij wel eens een prijs 

gewonnen? Waarvoor? Hoe zag 
die eruit?
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Tent 

Samenvattingen Luistervragen

1. Het is bijna zomervakantie en erg warm. De Brandweerclub 
bouwt in de tuin van Station Zuid een zwembad van een 
heel groot, oud brandweerzeil. Ze praten over de vakantie, 
en dat het gek is dat ze elkaar dan moeten missen. Max en 
Flo vertellen dat ze gaan kamperen. Dat heeft de rest nog 
nooit gedaan. En dan ontstaat het plan om een tent in de 
tuin op te zetten en daar een nacht samen in te slapen. 

Feiten:
-  Waar werd het brandweerzeil 

vroeger voor gebruikt?
-  Waar gaat Anna naartoe op 

vakantie?

Beleving:
-  Wat doe jij het allerliefst op 

vakantie? Reizen of thuis blijven? 
Als je reizen kiest, waarnaartoe?

2. De Brandweerclub slaapt vannacht in een tent. De vader 
van Flo en Max helpt met opzetten. Om het luchtbed op 
te pompen gaan ze naar de fietswinkel van opa, die heeft 
daar een goede pomp voor. Opa vraagt zich af of ze dat wel 
durven, zo’n hele nacht alleen. Natuurlijk! ’s Avonds eten ze 
macaroni voor de tent. Dit is hun laatste nacht samen. Ze 
spreken af extra te zullen genieten. 

Feiten:
-  Welke spullen heeft De Brand-

weerclub nodig om te kamperen?
-  Hoe noemt Flo de macaroni?

Beleving:
-  Heb jij weleens gekampeerd? 

Wat vind je leuk of lijkt je leuk 
aan kamperen?

3. ’s Avonds drinken de kinderen van De Brandweerclub nog 
thee en doen ze een geluidenspel. Dan gaan ze in hun 
slaapzakken liggen. Eerst maken ze nog grapjes over een 
schele wolf die de laatste tijd door Zummel zou rondwaren. 
Maar ze raken steeds meer op hun hoede. De wind steekt 
op en Tjeng maakt zich zorgen of de tent wel blijft staan. 
Dan horen ze een geluid steeds dichterbij komen. Iemand 
morrelt aan de rits van de tent. De Brandweerclub zit als 
verstijfd.

Feiten:
-  Wat vraagt de moeder van Max 

en Flo wel drie keer?
-  Waarom hopen de kinderen dat 

ze een vallende ster zien?

Beleving:
-  Heb jij je weleens gemerkt dat 

een geluid in het donker enger 
klinkt dan in het licht, bijvoor-
beeld de wind, of het tikken van 
een verwarmingsbuis? Wat voor 
geluiden nog meer? Of maakt 
het voor jou geen verschil?

4. Bang kijkt De Brandweerclub naar de ingang van de tent. 
Maar dan zien ze de vader van Flo en Max verschijnen. 
Gelukkig! Hij komt vragen of het nog wel goed gaat, met 
dit slechte weer. Bezorgd kijkt hij naar de bruine vlekken 
op het tentdoek. Maar de kinderen willen per se in de 
tent blijven slapen. Opa mag ze geen bangeriken kunnen 
noemen. Met grapjes en herinneringen houden ze de moed 
erin. Maar dan voelen ze dat de tent lek is. Alles wordt nat. 

Feiten:
-  Wat is het allerbeste middel 

tegen angst volgens De Brand-
weerclub?

-  Wie heeft de naam ‘Brand-
weerclub’ bedacht?

Beleving:
-  Wat helpt jou als je bang bent? 

Diep onder de dekens kruipen? 
Je oren dicht houden? Naar 
iemand toe gaan, iets anders? 
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5. Melvin pakt zijn spullen bij elkaar. Hij wil binnen slapen. De 
anderen stribbelen eerst tegen, maar zien ook in dat Melvin 
gelijk heeft. Dan bedenkt Max dat ze met het zeil van het 
zwembad de tent waterdicht kunnen maken. Door wind en 
regen sjorren ze het zeil over de tent heen. Maar het gaat 
steeds harder waaien en regenen: het zeil waait weg en de 
tent scheurt open. Dit is niet meer te repareren. Iedereen 
rent de tent uit. 

Feiten:
-  Waar wil Melvin gaan slapen?
-  Is het al lang slecht weer?

Beleving:
-  Ben jij wel eens doorweekt 

geweest? Waardoor kwam dat? 
Hoe voelde je je toen?

6. De kinderen willen al naar binnen rennen, maar dan wijst 
Flo naar het clubhuis. ‘Laten we daar gaan slapen!’ Wat 
een goed idee. Flo en Max halen droge dekens van binnen, 
terwijl de anderen een bed maken van banken en dekens. 
De volgende ochtend schrikken de ouders van Flo en Max 
als ze de tent zien. Maar als ze de kinderen in het clubhuis 
vinden, gaan ze gauw een verrassingsontbijt maken. Opa 
is vol ongeloof als ze vertellen dat ze de hele nacht buiten 
zijn gebleven. En als de zon weer doorbreekt, lijkt het wel 
vakantie. Vakantie in Zummel. 

Feiten:
-  Hebben de ouders van Flo en 

Max iets van de storm gemerkt?
-  De moeder van Max en Flo is 

trots op De Brandweerclub. 
Waarom?

Beleving:
-  Heb je weleens meegemaakt dat 

het zo hard waaide dat je elkaar 
bijna niet kon verstaan? Wanneer 
was dat? Hoe kon je duidelijk 
maken wat je wilde zeggen?


