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Schroot 

Samenvattingen Luistervragen

1. Het clubhuis van Charlie Bravo staat er eenzaam en verlaten 
bij. Het is zomervakantie en al die tijd is er niemand 
geweest. Melvin is op voetbalkamp, Tjeng is met zijn ouders 
naar China en Anna is verhuisd naar Grootebroek. Flo 
heeft het erg moeilijk met het vertrek van Anna en zit al 
dagenlang op haar kamer voor zich uit te staren. Tevergeefs 
probeert Max haar op te vrolijken. Hun vader stelt voor dat 
ze hem mee gaan helpen met de tuin en met frisse tegenzin 
gaan ze aan de slag. Als ze eenmaal bezig zijn is het best 
leuk, totdat hij meldt dat het clubhuis zijn langste tijd heeft 
gehad. De brandweerauto staat op instorten en het is op die 
manier geen gezicht in hun tuin. Bovendien doen Max en 
Flo er toch nooit meer iets, ze zijn er de hele zomer niet in 
geweest. Hij wil hem weg laten halen.

Feiten:
-  Waarom is Flo verdrietig?
-  Waar Is Melvin?

Beleving:
-  Hoe ziet jouw ideale tuin eruit?

2. De zomervakantie is bijna voorbij en Max, Flo, Tjeng en 
Melvin ontmoeten elkaar weer. Ze proberen Skype-contact 
te leggen met Anna maar dat lukt niet. Het is vreemd zo 
zonder Anna en als Flo zich hardop afvraagt of Charlie 
Bravo nog wel bestaansrecht heeft, is het vooral Melvin die 
wil dat de club blijft bestaan. Hij schrikt als hij hoort dat de 
vader van Max en Flo het clubhuis laat wegslepen en wil in 
actie komen. Maar dat is te laat want op weg naar Station 
Zuid komt de takelwagen van Harry’s Schroothoop hen al 
tegemoet. Erachter hangt de rode Ford F600, hun clubhuis. 
Melvin gebaart tegen de chauffeur dat hij moet stoppen, 
maar de takelwagen rijdt gewoon door. 

Feiten:
-  Met wie skypet Tjeng vaak?
-  Door wie wordt het clubhuis 

opgehaald? 

Beleving:
-  Wat vind jij leuker? Chatten met 

je vrienden via de computer of je 
mobiel, of in het echt met elkaar 
praten? Waarom? 

3. Melvin en Tjeng rijden achter de takelwagen aan en krijgen 
de Harry van de schroothoop uiteindelijk zo ver dat hij 
stopt. Hij is echter niet gevoelig voor hun argumenten dat 
de oude Ford hun clubhuis is, want hij heeft hem gekocht. 
Max en Flo zijn ondertussen hun vader gaan halen. Hij 
heeft inmiddels begrepen hoe belangrijk het clubhuis voor 
de kinderen is, en rijdt met hen naar de schroothoop. Ze 
komen precies op tijd aan. Harry van de schroothoop is net 
bezig om de Ford uit de takel te halen als de vader van Max 
en Flo hem vertelt dat hij de wagen toch niet weg wil doen. 
Harry begrijpt er niets van, maar gaat mopperend akkoord, 
mits hij zijn geld terug krijgt. Ook wil hij vijfentwintig euro 
extra voor het ritje. Max en Flo kijken hun vader angstig 
aan. Wat zal hij doen? 

Feiten:
-  Waarom gaat de vader van Max 

en Flo nu toch akkoord en wil 
hij de brandweerauto niet weg 
doen?

-  Waarom wil Harry van de 
schroothoop vijfentwintig euro 
extra?

Beleving:
-  Wat zou jij nooit weg kunnen 

doen? 

4. Omdat de vader van Max en Flo van gedachten is 
veranderd, heeft Harry van Harry’s Schroothoop de brand-
weerauto weer teruggereden naar Station Zuid. Op verzoek 
van Max en Flo zet hij de auto helemaal achter in de tuin, 
achter een paar bomen, vlak bij de rivier. Ze knappen het 
clubhuis van binnen op en mogen er een nachtje in slapen. 
Ze installeren zich voor de nacht, kletsen bij vrolijke 
muziek, vertellen moppen en griezelverhalen en vinden het 
jammer dat Anna er niet bij is. Als het ’s ochtends tijdens 
het vissen begint te regenen, steken ze hun hengels uit 
het raam en vissen vanuit de brandweerauto. Ondertussen 
lukt het Melvin om de oude sirene aan de praat te krijgen. 
Teduu, teduu, teduu, galmt het door slaperig Zummel. 
Iedereen mag het weten. Met of zonder Anna: Bravo 
Charlie forever! 

Feiten:
-  Wat zijn de voordelen van de 

nieuwe plek van het clubhuis?
-  Wat eten de kinderen als ze in de 

brandweerauto mogen slapen?

Beleving:
-  Hou jij van griezelverhalen? 

Waarom wel of niet? 
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Vegetarisch 

Samenvattingen Luistervragen

1. Anna heeft een nieuwe laptop gekregen en laat de rest van 
de club via Skype haar kamer zien. Als ze op het scherm 
haar vrolijke vrienden ziet, voelt ze zich opeens heel alleen. 
De jongens merken het niet, maar Flo ziet aan Anna’s blik 
dat het helemaal niet zo goed met haar gaat, niet zo goed 
als ze hen wil doen geloven. Weemoedig fietst ze even later 
langs Anna’s huis dat nog steeds niet verkocht is  . Daar 
treft ze de makelaar die net het bord ‘te koop’ uit de tuin 
haalt. Het huis is verkocht  en daarmee is ook het laatste 
beetje Anna uit Zummel verdwenen. 

Feiten:
-  Waarom lukt het Skypen nu wel?
-  Waarom wil de makelaar niet 

zeggen wie het huis gekocht 
heeft?

Beleving:
-  Heb jij een vriend of vriendin die 

ver weg woont? Op welke manier 
houden jullie contact? 

2. Flo vertelt aan de rest van de club dat het huis van Anna 
verkocht is. Ze zoeken contact met Anna, maar zij reageert 
niet op hun berichten. Flo maakt zich grote zorgen over hun 
vriendschap. Heeft Anna misschien allemaal nieuwe vrien-
dinnen en wil ze geen contact meer met haar oude club? 
Ze besluiten het gemeentehuis van Grootebroek te bellen, 
waar Anna’s moeder burgemeester is. Maar de receptio-
niste weigert hen door te verbinden. Dankzij Melvin, die 
het nog een keer probeert en zich aan de telefoon voordoet 
als iemand die een afspraak wil verzetten, krijgen ze haar 
toch te spreken. En de burgemeester zegt dat ze belangrijk 
nieuws heeft voor de club... 

Feiten:
-  Waarom maak Flo zich zorgen?
-  Hoe lukt het Melvin om Anna’s 

moeder toch te spreken te 
krijgen?

Beleving:
-  Wat doe jij liever: telefoneren of 

een berichtje sturen? Of allebei? 
Wanneer het wat handiger? 

3. Anna komt terug naar Zummel! Ze kan maar niet wennen 
in Grootebroek en omdat hun huis in Zummel maar niet 
verkocht raakt  , hebben haar ouders besloten dat Anna en 
haar vader doordeweeks in Zummel gaan wonen. Zo kan 
ze op haar oude school samen met haar vrienden groep 8 
afmaken. Om het goede nieuws te vieren, organiseert de 
club een etentje voor Anna. Ze gaan gourmetten, omdat 
Anna dat altijd zo leuk vindt. Het is ontzettend fijn elkaar 
weer te zien, maar Anna blijkt in Grootebroek vegetariër 
geworden te zijn. Ze wil niks weten van het vlees dat ze 
met zoveel zorg voor haar hebben klaargemaakt. Flo moet 
wennen aan deze nieuwe Anna. 

Feiten:
-  Waarom hebben de ouders van 

Anna besloten dat Anna en haar 
vader doordeweeks in Zummel 
gaan wonen?

-  Wat maakt Melvin voor het gour-
metten?

Beleving:
-  Wat zijn goede redenen om 

vegetariër te worden? Overweeg 
jij weleens om vegetariër te 
worden? Waarom wel of niet?  

4. Flo besluit om uit vriendschap met Anna ook vegetariër 
te worden. Ze weigert consequent elk stukje vlees, maar 
dat is moeilijker vol te houden dan ze dacht. Een stukje 
gekookte worst, of een balletje gehakt, Flo slaat alles af en 
knaagt zich dapper door de groenten en noten heen. Totdat 
ze ontdekt dat Anna helemaal niet zo streng in de leer is 
als Flo dacht: ze betrapt haar in het zwembad met een 
hotdog. Anna voelt zich betrapt en schuldig, maar Flo is 
juist opgelucht. Ze besluiten samen om parttime vegetariër 
te worden. Flo is blij. Blij dat hun vriendschap nog hetzelfde 
is en dat Anna helemaal niet zo veranderd is als Flo dacht. 

Feiten:
-  Waarom wordt Flo ook vege-

tariër?
-  Waarom mogen ze een halfuur 

niet van de glijbaan?

Beleving:
-  Hoe ver moet je gaan in een 

vriendschap? Moet je dezelfde 
dingen doen? En hetzelfde leuk 
vinden? Allebei fan zijn van 
dezelfde voetbalclub bijvoor-
beeld? Of op dezelfde sport 
zitten? Waarom wel of niet? 


