
 

In het magazijn 
Opslag voor de spullen 
 

Het stokbrood is op! Maar gelukkig ligt er nog meer in het magazijn van de winkel. Moffel en 
Piertje nemen een kijkje. 
  
Ja, hier is het brood Pier. Oo ja, hé kijk het is bijna op Mof er ligt er nog maar één. Nou dat is 
toch genoeg één. Hé hé, ooo oooo.  Nou hoor. Zag je dat Pier dat was het zelfde mevrouw als 
van bij de appels daarnet. Ja, maar nou is het op. Nou hoor.  

Hallo, jongen wat is er aan de hand. Nou nou, die mevrouw pakt net  de laatste brood weg. 
En dat willen wij. Ooo maar dat is toch niet erg. We hebben nog meer brood, in het 
magazijn. Huh, het maga watt? Magazijn. Het magazijn dat is hierachter. En daar liggen alle 
spullen die niet in de winkel passen.  

Maarreh, jullie mogen wel even komen kijken.  Want ik moet toch nog brood halen en koffie. 
Loop maar even mee, dan laat ik het meteen zien. Ooo leuk, het magazijn jaa, dat is altijd 
een pretje. Ooo, het ziet er hier heel anders uit hé Mof,  ja nou. Ja lang niet zo mooi als in de 
winkel. Nee, dit is het magazijn. Hier worden de spullen zolang opgeslagen totdat ze de 
winkel gaan.  En der is net bijvoorbeeld een vrachtwagen binnengekomen en die zet de 
spullen hier neer.  

Ooo ja, en dan word het hier allemaal zolang bewaard in het magazijn. Heel goed Pier. Kijk 
brood, en daar staat groente, en vlees, en afwasmiddel daar en koffie. Alles eigenlijk. En 
brengt u dat dan allemaal naar binnen, in de supermarkt? Als de koffie op is, offe… de 
groente? Ja, dat doe ik dan. Dat is mijn werk. Ooo leuk, dat zou ik wel willen alles heel 
netjes neerleggen.  

Oo maar dat kunnen jullie ook heel goed heb ik net gezien. Hé luister eens, ik moet weer 
verder. Ga jullie weer lekker terug naar de winkel , dan ga ik hier weer even aan de slag. 
Prima, oké tot straks. Dag meneer daggg. 


