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De griezelige groetjes van De Brandweerclub  

Samenvattingen Luistervragen

1. Het miezert. De Brandweerclub hangt rond in de speeltuin 
van Zummel. Als Flo een gil slaakt omdat ze een spin ziet, 
vertelt Tjeng over een enge film die zijn broer heeft gezien 
over een reuzentarantula. En Max is eens met zijn vader in 
een griezelhuis geweest. Dat was pas eng. De club heeft 
wel zin om te griezelen. Ze gaan een griezelhuis bouwen op 
de zolder van Station Zuid.

Feiten:
-  Waar komen tarantula’s voor?
-  Was Flo mee in het griezelhuis 

waar Max over vertelt?

Beleving:
-  Waar griezel jij het meest van?

2. Ze leven zich helemaal uit. Het wordt een fantastisch grie-
zelhuis. Met enge muziek, draden die in je gezicht hangen 
en andere griezelige effecten. Eerst mogen de ouders. Die 
vinden het superspannend. Dan wordt de hele buurt uitge-
nodigd. Nog nagriezelend komt iedereen weer naar buiten. 
Echt een goed griezelhuis. De club knikt tevreden. Dan gaat 
de bel: de voltallige Bazenclub staat op de stoep.

Feiten:
-  Waar is Flo bang voor?
-  Welke geluidseffecten gebruikt 

De Brandweerclub?

Beleving:
-  Ben jij weleens in een griezelhuis 

of een spookhuis geweest? Wat 
was het engst?

3. De Bazenclub mag het griezelhuis in, maar dan moeten ze 
wel entree betalen. Mokkend gaat de Bazenclub akkoord, 
maar ze eisen wel dat als het niet griezelig is, ze hun geld 
terugkrijgen. De Brandweerclub doet extra zijn best om het 
griezelig te maken, maar de Bazenclub doet net alsof ze 
niets eng vinden. Uiteindelijk komt de Bazenclub bleek naar 
buiten. Maar ze houden vol dat het een griezelhuis voor 
baby’s is en dat ze hun geld terug willen. Met veel tegenzin 
geeft Melvin hun het geld terug. En dan krijgt Flo een idee.

Feiten:
-  Hoe noemt Roxy De Brand-

weerclub?
-  Hoe krijgt Flo de Bazenclub echt 

aan het schrikken?

Beleving:
-  Wat zou jij zeker bedenken als je 

een spookhuis ging maken? 

4. Flo heeft een idee om het griezelhuis nog spannender te 
maken: met echte spinnen! Er zitten heel grote spinnen 
in de schuur bij Station Zuid. Flo vindt het hartstikke eng 
om ze te vangen, maar Max helpt haar, en dan doet ze het 
toch. Max is heel trots op haar. Anna vindt het een beetje 
zielig, maar de club belooft haar dat alle spinnen weer 
worden vrijgelaten. Dan pakt ze een hele grote spin in haar 
hand. Anna durft alles! 

Feiten:
-  Welke soorten spinnen vangen 

ze?
-  Wat gaan ze met de spinnen 

doen?

Beleving:
-  Durf jij een spin te vangen? Of 

over je hand te laten lopen?

5. De Brandweerclub heeft al een heleboel spinnen gevangen, 
als ze van andere kinderen horen dat de Bazenclub óók een 
griezelhuis heeft gemaakt. De kinderen zijn boos dat hun 
idee is gepikt, maar ze kunnen het niet laten om te gaan 
kijken. Pjotr staat als een poortwachter voor de deur. Er is 
een lange rij bezoekers. Als De Brandweerclub aan de beurt 
is, houdt Pjotr gauw een bordje omhoog: 12 plus. Flo wordt 
witheet. Eerst hun idee afpakken en dan hen niet binnen-
laten. Uiteindelijk laat Pjotr hen toch binnen. Nu is het zaak 
niets te laten merken als ze bang zijn!

Feiten:
-  Welk griezelhuis vinden de buurt-

kinderen het engst?
-  Hoe oud is Pjotr?

Beleving:
-  Waar ben jij nog te jong of te 

klein voor? 
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6. De Brandweerclub loopt door het griezelhuis van de 
Bazenclub. Het is vreselijk eng, maar de kinderen 
weten dat ze geen krimp mogen geven, want dan zal de 
Bazenclub hen eindeloos pesten. Op een tafel ligt Roxy, 
heel eng geschminkt. Max krijgt een idee. Hij sluipt naar 
haar toe en kiepert dan alle spinnen over haar heen. Roxy 
gilt het uit! Bezorgd rent de Bazenclub naar haar toe. De 
kinderen van De Brandweerclub kunnen hun lachen maar 
nauwelijks inhouden. ‘Wat een saai griezelhuis!’ zeggen ze 
stoer. De Bazenclub blijft chagrijnig achter. 

Feiten:
-  Waar heeft de Bazenclub hun 

griezelhuis gebouwd?
-  Wat heeft Tjeng bij zich?

Beleving:
-  Heb jij weleens je lach moeten 

inhouden of moest je weleens 
niet laten merken dat je bang 
was? Lukte dat?
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De lekkerste spaghetti ooit 

Samenvattingen Luistervragen

1. Max en Flo klagen altijd over het eten. Hun moeder heeft er 
genoeg van. Ze stelt voor dat Max en Flo morgen zelf maar 
gaan koken. Voor de hele familie. Er zijn maar twee regels: 
iedereen moet het lekker vinden en er moeten gezonde 
groentes in. De Brandweerclub zit bij elkaar in het clubhuis. 
Wat moeten Max en Flo koken? Het blijkt best moeilijk te 
zijn om te moeten koken voor zulke moeilijke eters als zij. 
Eigenlijk kan alleen oma dat. Dan heeft Flo een idee: de 
spaghetti van oma. Dat is de lekkerste spaghetti ooit.

Feiten:
-  Wie doet meestal de afwas bij 

Max en Flo thuis?
-  Wat is paella?

Beleving:
-  Wat vind jij het allerlekkerste 

eten dat ook gezond is? Welke 
groenten zitten daarin?

2. Max en Flo gaan naar oma om het recept te vragen van 
de lekkerste spaghetti ooit. ‘Dat is geheim,’ zegt opa. Max 
legt uit dat ze voor de hele familie moeten koken en wat 
de regels zijn. ‘Goed dan’, zegt oma. Ze dicteert de ingre-
diënten: spaghetti, een uitje en vier blikken tomaat. Is dat 
alles? En dan vertelt oma haar geheim: je moet het een uur 
heel zachtjes laten sudderen. En op het eind doe je er een 
theelepeltje suiker in. 

Feiten:
-  Welke tegenprestatie moeten 

Max en Flo leveren voor het 
geheime recept?

-  Wat zijn oma’s ingrediënten voor 
de lekkerste spaghetti ooit?

Beleving:
-  Heb jij weleens gekookt? Wat 

heb je gemaakt?

3. Max en Flo gaan boodschappen doen. Niemand mag weten 
wat ze kopen want het recept van oma is zo geheim omdat 
het eigenlijk zo gemakkelijk is. Zelfs Tjeng mag het niet 
weten, als ze hem tegenkomen. Dan zien ze Pjotr en Roxy 
in de supermarkt. Tjeng leidt ze af. Hij zegt tegen ze dat hij 
iets geheims gaat kopen, en prompt volgen ze hem de hele 
winkel door. Thuis doet Max de keukendeur dicht met een 
stoel ervoor. Niemand mag kijken als ze aan het koken zijn. 
Als alles in de pan zit, moeten ze nog een uur wachten. 
‘Zullen we voetballen?’ vraagt Flo. En al snel zijn ze de tijd 
helemaal vergeten. 

Feiten:
-  Wat koopt Tjeng?
-  Waarom moet de moeder van 

Flo en Max glimlachen als ze de 
keuken uit wordt gestuurd?

Beleving:
-  Welke kruiden of sausjes doe jij 

graag over je eten? 

4. De pan is helemaal aangebrand. De saus kunnen ze 
weggooien. Wat nu? Ze hebben nog een uur om nieuwe 
saus te maken. Gauw springen ze op de fiets. Maar als ze 
bij de supermarkt aankomen, gaat die net dicht. Dan zien 
ze Pjotr nog binnen staan. Pjotr is namelijk de zoon van de 
supermarkteigenaar. Max legt aan de supermarkteigenaar 
uit dat ze alleen vier blikken tomaat nodig hebben en een 
uitje. Hij zegt erbij dat die voor de lekkerste spaghetti ooit 
zijn. ‘Mooi. Dan ga ik die vanavond eens maken!’ grijnst 
Pjotr. Nu is het recept verraden!

Feiten:
-  Waarom heeft Max tranen in zijn 

ogen?
-  Moeten ze de pan weggooien?

Beleving:
-  Stel je hebt tien euro en je mag 

in de supermarkt kopen wat je 
wilt. Wat zou jij kopen? 

5. Max en Flo zoeken steun bij de andere leden van De Brand-
weerclub. ‘Het is eigenlijk een supergeheim recept. Maar 
we hebben blikken tomaat nodig.’ De vrienden gaan op 
zoek, bij Anna en Melvin in de kasten thuis en in het res-
taurant van de ouders van Tjeng. Niemand heeft tomaten 
in blik. Ook opa en oma niet. Maar oma verheugt zich wel 
enorm op het eten vanavond!

Feiten:
-  Wat is er mis met de blikken van 

Melvins moeder?
-  Wie komen er allemaal eten?

Beleving:
-  Hebben jullie een familierecept 

wat meer mensen uit jullie 
familie maken? Vind je het een 
lekker recept?
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6. De leden van De Brandweerclub hebben allemaal iets mee-
genomen om Flo en Max te helpen: broccoli, bruine bonen, 
ananas. Maar ze weten niet zo goed wat ze ermee moeten 
doen. De vader van Max en Flo stelt voor om zelf te koken, 
omdat hij al behoorlijk trek heeft. Maar de kinderen willen 
het toch zelf proberen en gaan met de ingrediënten aan 
de slag. Het wordt spaghetti met een broccoli-ananas-bo-
nen-worteltjes-prut. Tot ieders verrassing smaakt het hart-
stikke goed. En als oma vraagt wat het recept is, roept De 
Brandweerclub in koor: ‘Dat is geheim!

Feiten:
-  Welke ingrediënten zitten in de 

nieuwe allerlekkerste spaghetti 
ooit?

-  Wat doet Flo als allerlaatste in de 
saus?

Beleving:
-  Wat is jouw lievelingseten? En 

wie kan dat het lekkerst klaar-
maken? 
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Mieren 

Samenvattingen Luistervragen

1. Het is een snikhete dag. De Brandweerclub gaat limonade 
maken om te verkopen. Het verzamelde geld gaat naar 
de dierenambulance. Anna weet het recept van echte 
limonade, zoals die vroeger werd gemaakt. Het is wel een 
hoop geklieder in de keuken. Ze zetten een tafeltje buiten. 
Maar de kinderen krijgen zo’n dorst van het wachten dat ze 
zelf alle limonade opdrinken. Snel gaat Max naar binnen om 
nieuwe te maken. Binnen is de vader van Flo en Max panie-
kerig in de weer. Het krioelt van de mieren in de keuken! 
Snel pakt hij drie doosjes mierengif uit de kast.

Feiten:
-  Waarom staat er een zwarte 

doodskop op de doosjes?
-  Waar verdwijnen de mieren?

Beleving:
-  Heb jij weleens in een citroen 

gebeten? Hoe vond je dat 
smaken? Kun je ook iets 
bedenken wat heel zoet smaakt? 
En zout? En bitter?

2. Tjeng zoekt op wat er gebeurt als je mieren in een 
lokdoosje laat lopen. Daar zit een soort limonadesiroop 
voor mieren in, maar dan met gif erin. De mieren nemen 
dat mee naar hun nest en dan gaan ze dood. De kinderen 
reageren geschokt. Hun vader kan toch niet dieren willen 
vermoorden? Max en Flo sluipen het huis in en halen de 
doosjes weg. Maar ze vinden er maar twee. Als ze het 
willen weggooien, zien ze het tekeningetje van een kale 
boom en dode vissen op de doosjes. Het gif is dus niet 
alleen gevaarlijk voor de mieren. Dan denken ze aan 
Teuntje: wat als zij het derde doosje vindt!

Feiten:
-  Waar staat het derde lokdoosje?
-  Waarom trekt Flo huishoudhand-

schoenen aan?

Beleving:
-  Wat vind jij van insecten?

3. Net op tijd zijn Flo en Max in de keuken. Teuntje heeft het 
lokdoosje al in de hand. De vader van Flo en Max pakt het 
doosje af en wast de handjes van Teun. Tjeng stelt voor 
de mieren weg te lokken in plaats van dood te maken. 
Ze maken hun eigen huismieren-aquarium. ‘Dat heet een 
formicarium,’ zegt Tjeng. Melvin vindt het maar onzin. Dan 
komt de Bazenclub het terrein op gefietst. Pjotr betaalt tien 
cent voor de limonade, neemt een slok en wordt knalrood... 

Feiten:
-  Waarom moet Teuntje zo hard 

huilen?
-  Hoe heet een bak waar je mieren 

in houdt?

Beleving:
-  Heb jij huisdieren? Wat hebben 

ze nodig en wie verzorgt ze?

4. De limonade krioelt van de mieren! Anna giet de kan in een 
keer leeg op de stoep. Flo wil de mieren redden omdat ze 
anders verdrinken. Snel doen ze de mieren in de bak. Om 
de mieren uit de keuken te lokken, gaan ze op zoek naar 
de mierenkoningin. Ze volgen het spoor van de mieren en 
onder een tegel zien ze mieren met suikerkorrels en vliegen 
slepen. Ook vinden ze de koningin. Ze laten de koningin 
en de mieren in de bak lopen. De mieren graven ijverig 
gangetjes en de kinderen zijn trots. Maar ineens horen ze 
de moeder van Flo en Max roepen: ‘Mieren!’ 

Feiten:
-  Vindt Melvin het zielig voor de 

mieren in de kan?
-  Waarom vinden de kinderen 

mieren superhelden?

Beleving:
-  Heb jij weleens een dier gered? 

Of iets goeds gedaan voor 
dieren? Hoe ging dat? 

5. De hele keuken plakt en overal ligt suiker. Als ze dat niet 
opruimen, blijven de mieren komen. Dus gaan de kinderen 
schoonmaken. Ze verdelen de schoonmaaktaken, net als de 
mieren. De kinderen vinden het zo leuk, dat ze ook de rest 
van het huis schoonmaken. De moeder van Max en Flo is 
zo blij dat ze vijf euro geeft voor het goede doel. Dan komt 
opa binnen. Waarom is er niemand buiten om de limonade 
te verkopen? 

Feiten:
-  Welke taken kan een mier 

hebben?
-  Hoe haalt Flo Melvin over om het 

hele huis schoon te maken?

Beleving:
-  Vind jij het fijn om samen te 

werken of werk jij liever alleen? 
Waarom?
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6. Opa heeft nog een oplossing om de mieren te verjagen. Hij 
legt precies op de looproute van de mieren koperen munten 
want daar houden ze volgens hem niet van. Samen gaan 
ze naar buiten en nemen een nieuwe kan limonade en het 
formicarium mee. Daar komt de Bazenclub aanslenteren. 
Voor tien cent mogen ze naar de mierenboerderij kijken. 
Dan brengt De Brandweerclub hun welverdiende geld naar 
de dierenambulance van Zummel. 

Feiten:
-  Hoeveel koperen munten legt 

opa neer?
-  Hoeveel moet Pjotr betalen voor 

de limonade?

Beleving:
-  Heb jij weleens geld ingezameld 

voor een goed doel? Hoe heb je 
dat gedaan? Lukte dat goed?
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Koningsfiets

Samenvattingen Luistervragen

1. Opa moet geopereerd worden aan zijn knie. Hij is best 
zenuwachtig, en oma ook. De moeder van Max en Flo 
brengt ze naar het ziekenhuis. Maar eerst komen de andere 
kinderen van De Brandweerclub om opa uit te zwaaien. Ze 
hebben allemaal een cadeautje voor hem meegenomen. 
Voordat opa in de auto stapt, neemt hij de club nog even 
apart. ‘Jullie vader doet de winkel, maar met die twee 
linkerhanden van hem... Kunnen jullie een oogje in het zeil 
houden?’ De kinderen beloven het. 

Feiten:
-  Hoe lang moet opa in het zie-

kenhuis blijven?
-  Waarom kan opa niet van de 

cake van Anna eten?

Beleving:
-  Ben jij weleens opgenomen in 

het ziekenhuis? Of bij iemand 
op bezoek? Wat was er aan de 
hand?

2. Het is druk in de werkplaats. De vader van Max en Flo staat 
te zwoegen op een mountainbike. De Brandweerclub doet 
een heleboel andere klusjes. Dan komt er een man die 
kennelijk al eerder is geweest met een klacht over zijn pas 
gerepareerde fiets. Hij eist dat die opnieuw wordt gemaakt. 
Maar hoe vader en de club hun best ook doen, het lukt 
niet. En ook oom Ton krijgt het niet voor elkaar. ‘Niet alles 
is te repareren in het leven,’ zegt hij. De boze man mag 
met korting een nieuwe fiets uitzoeken.  Niet alles is te 
repareren. Geldt dat misschien ook voor knieën? 

Feiten:
-  Welke klussen kunnen de 

kinderen van De Brandweerclub 
doen?

-  Waardoor springen de spaken uit 
het wiel van de oude fiets?

Beleving:
-  Kun jij je ouders of opa of oma 

weleens helpen met hun werk of 
klusjes thuis? Wat doe je dan? 
Vind je dat leuk?

3. De operatie is goed gegaan. Max en Flo gaan met hun 
moeder naar het ziekenhuis om bij opa te kijken. Hij ziet 
nog erg pips. De dokter vertelt dat opa binnenkort weer 
kan lopen. Alleen fietsen zit er waarschijnlijk niet meer 
in. Het is duidelijk te zien dat dat een tegenvaller is, want 
fietsen is opa’s grootste hobby. Hij wil graag even alleen 
gelaten worden om het nieuws te verwerken. Op de gang 
overleggen moeder en oma nog verder met de dokter. 
‘Klengelengeleng!’ klinkt het ineens hard uit opa's kamer. 
En dan heel hard: ‘Help!’ 

Feiten:
-  Wat voor zakje hangt er aan de 

zijkant van opa’s bed?
-  Wat voor tekening heeft Flo voor 

opa gemaakt?

Beleving:
-  Wie zou er bij jou op bezoek 

mogen komen als je in het 
ziekenhuis lag? En wat zou het 
bezoek mee moeten nemen voor 
je?

4. Snel rennen ze met zijn allen de kamer van opa in. Opa 
hangt half ondersteboven aan zijn bed, vastgeklampt aan 
een stang. Hij had een zak dropjes meegesmokkeld in zijn 
jaszak, en probeerde die eruit te halen maar de jas hing 
een eindje van zijn bed vandaan en hij mocht eigenlijk nog 
niet uit bed. ‘Wat moet een mens toch als-ie niks meer 
mag...’ zucht hij. Thuis zit De Brandweerclub al op Max 
en Flo te wachten. Ze willen weten hoe het met opa is. Ze 
schrikken als ze horen dat opa nooit meer mag fietsen. 
Maar dan krijgen ze een plan: ze gaan een rolstoelfiets voor 
hem bouwen. Met een trapstuur, waarmee je met je handen 
trapt in plaats van met je voeten. En ze noemen het geen 
rolstoelfiets maar een stoelfiets, omdat ze zeker weten dat 
opa van alles met het woord rolstoel erin de bibbers krijgt. 

Feiten:
-  Waarom hangt opa onderste-

boven in zijn bed?
-  Wat zijn de riksja’s uit China 

waar Tjeng over vertelt?

Beleving:
-  Wat lijkt jou een superhandige 

uitvinding? Heb je zelf weleens 
echt iets uitgevonden?
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5. De Brandweerclub laat hun ontwerp van de stoelfiets aan 
oom Ton en de vader van Max en Flo zien. Die vinden 
het knap bedacht. Met z'n allen gaan ze aan de slag. Als 
de fiets klaar is, lijkt het wel een koningsfiets, met een 
goudgele fauteuil in het midden. Ze mogen allemaal een 
proefritje maken. De mensen aan de kant zwaaien en 
klappen als ze de fiets zien en oma krijgt tranen in haar 
ogen. Nu is het afwachten wat opa ervan vindt.

Feiten:
-  Wat hebben ze bedacht om opa 

tegen de regen te beschermen?
-  Waardoor staat Max opeens stil 

tijdens zijn proefritje?

Beleving:
-  Stel dat jij nooit meer mocht 

fietsen? Wat zou je het meest 
missen? 

6. Opa mag naar huis. De koningsfiets staat versierd te 
wachten op de oprit van Station Zuid. Opa weet niet wat 
hij ziet als hij de zitfiets ziet. Fantastisch! Hij probeert de 
fiets meteen. Lachend rijdt hij over de keien. Hij is perfect, 
vindt opa. Nu kan hij toch op fietsvakantie. Op de konings-
fiets, samen met zijn koningin. Dan gaat het brandalarm 
af. Anna's taart is aangebrand. Opa troost haar. ‘We vieren 
mijn thuiskomst gewoon met... drop!’ 

Feiten:
-  Waarom zijn de kinderen zenuw-

achtig als ze op opa staan te 
wachten?

-  Wat heeft Anna voor opa’s thuis-
komst gedaan?

Beleving:
-  Wat is het beste cadeau dat je 

ooit hebt gekregen? 


