
Aangeboden: voormalige 
winkelwoning uit 1919.
In de staat waarin het 
interieur in 2019 bij 
toeval werd ontdekt. 
Gemeentelijk monument 
sinds 2020.

Bestemming: te 
exploiteren als een 
verhalenhuis over de 
volkshuisvesting vroeger 
en nu binnen een 
museale ruimte, open 
voor publiek. 

Gevraagd: 450.000.
onverbouwd casco



1.
Het monument

De Van der Pekbuurt eind 1919.



Gemeentelijk monument te koop
In januari 1920 openden Grietje van Vuure en Albert Lust 
hun Melkinrichting ‘Nieuw Leven’, Begoniastraat 6 huis in de 
Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. 

In februari 2019 – honderd jaar na de bouw - ontdekte Frits 
Prior van Historisch Centrum Amsterdam Noord (HCAN) bij 
toeval het bijna complete interieur van de winkelwoning uit 
1919.

In mei 2019 opende HCAN er een kleine tentoonstelling die in 
14 weekenden ruim 1400 bezoekers trok, die er gemiddeld 
ruim een uur rondkeken en luisterden naar de verhalen.

Op 3 november 2020 wees Stadsdeel Noord de voormalige 
winkelwoning aan als gemeentelijk monument. 
Stadsherstel wil het kopen om het in de overgeleverde staat 
te bewaren en de verhuren voor een publieke functie. 



Er veranderde in honderd jaar vrijwel niets in het winkelinterieur 
waarvan de ruimtelijke structuur van de plattegrond en de 
interieuronderdelen vrijwel gaaf bewaard bleven. Hierdoor is de 
oorspronkelijke winkel zowel van binnen als van buiten nog zeer 
herkenbaar en goed afleesbaar. Begoniastraat 6 is het enig 
overgebleven gave exemplaar van een historisch winkelinterieur in 
deze buurt en voor zover nu bekend een zeldzaam voorbeeld 
hiervan in een Amsterdamse arbeidersbuurt.

De winkelwoning Begoniastraat 6-huis heeft een hoge cultuur-
historische waarde als vrijwel gaaf bewaard gebleven 
winkelwoonhuisinterieur in een Amsterdamse arbeidersbuurt. De 
authentieke sfeer in de nu honderdjarige winkelwoning is nog 
goed te beleven doordat renovaties en ingrijpende verbouwingen 
uitbleven. (Ingekort citaat uit het advies van CRK, 2019 )



Alles van waarde in weerloos
In al z’n eenvoud en verwaarlozing nodigt het interieur uit de 
authentieke sfeer van een honderd jaar oude winkelwoning te 
beleven. Ook de gebruikssporen die zes generaties melkslijters 
achterlieten dragen daaraan bij.

Het interieur verdelen in  waardevol en niet of minder 
waardevol opent de deur voor ontmanteling, waardoor het 
interieur als geheel zijn belevingswaarde verliest.

In de overgeleverde staat is het als woning zo goed als 
onbruikbaar en onverkoopbaar. Maar als renovatie de meeste 
sporen uit het verleden sloopt, wegpoetst of verbergt verdwijnt 
tegelijk de hoge cultuurhistorische waarde. Die is er dan niet 
meer te beleven. Alleen aankoop in de huidige staat door 
Stadsherstel kan Begoniastraat 6 huis redden. 



Een levend monument voor Pek & Went
Jan van der Pek (1867-1919) en Louise Went (1865-1951) 
waren in 1894-96 actief betrokken bij het eerste grote 
volkshuisvestingsproject in Amsterdam: de een- en tweekamer-
woningen aan de Goudsbloemstraat en de Lindengracht. Het 
laatste project dat ze samen voltooiden was in 1919 het 
Amsterdamsch Tehuis voor Alleenstaanden (ATVA) aan de 
Marnixstraat.
Van de bouw van de Van der Pekbuurt hebben Pek & Went 
samen alleen de contouren in steen gezien. Dat was in februari 
1919, het jaar waarin Van der Pek stierf. Ze bekeken toen ook 
Begoniastraat 6 huis en de andere 10 winkeltjes van binnen . 

Pek&Went vind je niet in foto’s. Ze wilden dat hun werk geëerd 
werd door het te gebruiken. Het interieur van Begoniastraat 6 
huis kan als ‘verhalenhuis’ fungeren, als een levend monument  
voor hun werk voor de Volkshuisvesting. Be
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Wat je sloopt krijg je nooit meer terug
Verontruste bewoners van Amsterdam-Noord zoeken ruim 
400.000 euro om het unieke interieur van melkwinkeltje 
Begoniastraat 6 huis te redden. 

Eigenaar Ymere en vastgoedontwikkelaar Dura Vermeer 
houden hun poot stijf, de gemeente staat met de handen 
gebonden. Een pareltje uit het begin van de Volkshuisvesting 
dreigt te verdrinken. 

Als elke Amsterdammer 50 cent doneert, verdwijnt het kleine 
gemeentemonument niet achter de voordeur van een dure 
gerenoveerde koopwoning.

Help Stadsherstel het melkwinkeltje aan te kopen. 

Het is uniek dat er twee foto’s 
van het winkeltje bewaard 
zijn :  die van 1920 van 
buitenaf, die van 1922 in de 
woonkamer. Op beide zijn 
Albert Lust en Grietje van 
Vuure te zien, de eerste 
uitbaters van de melkwinkel. 



2.
Herbouwen, 

reconstrueren 
en conserveren



Wat moet er na aankoop gebeuren? 
De dragende muren met hun wandafwerking, het trapje en 
de schouw in de kamer zijn nog (beschermd met houtplaten) 
zoals ze in 2019 gevonden werden (groen).

De niet dragende wanden (rood) en alle vloeren en plafonds 
zijn voor herstelfundering in 2022 met vergunning van de 
gemeente gesloopt. Het opstaande houtwerk inclusief deuren 
en de betegeling van de niet dragende wanden zijn 
weggenomen en bewaard (paars). 

Na aankoop wil Stadsherstel het melkwinkeltje in de 
overgeleverde staat van 2019 reconstrueren: volgens de 
oude plattegrond, met vergelijkbare materialen, 
wandafwerking en kleurstelling. De dragende wanden, het 
hout- en tegelwerk en de behangselresten worden dan 
geconserveerd.  



Reconstructie en conservering
Op de volgende bladzijden staan foto’s die in februari 2021 
gemaakt zijn, een jaar vóór de herstelfundering. Je ziet het 
bouwkundig interieur zoals dat er ongeveer na reconstructie 
en conservering uit komt te zien.

Het bijzondere aan het interieur van Begoniastraat 6 huis is 
dat niet alleen bijna alle elementen uit 1919 nog aanwezig zijn, 
maar dat daaraan ook het gebruik is af te lezen van honderd 
jaar bedrijvigheid en vijftig  jaar wonen. 

In de meeste modelwoningen uit de volkshuisvesting wordt het 
interieur van de eerste bouw gereconstrueerd en naar de stijl 
van die tijd compleet ingericht. Begoniastraat 6 huis is 
overgeleverd als een archeologische vondst waarin alle 
tijdlagen nog zichtbaar zijn. Daarom blijft het een ruimte 
waarin  de tijdlagen en de gebruikssporen zichtbaar blijven.

31 januari 2022. Sloop terrazzovloer voorafgaand aan herstelfundering.



De foto’s werden op 2 februari 2021 gemaakt, 
een jaar voor sloop voor de herstelfundering.

De terrazzovloer is voor 
herstelfundering gesloopt en moet 
worden gereconstrueerd, inclusief de 
gebruikssporen.

De kozijnen en 
het glas van 
de boogramen 
mogen niet 
worden
vervangen.

De betegeling van de winkelwanden is beschermd. De vraag is of 
de beschadigingen daarin wel of juist niet beschermd moeten 
worden. 



Deze niet dragende wand 
tussen winkel en centrale hal 
is voor herstelfundering 
gesloopt. De tegels zijn 
zorgvuldig weggenomen en 
bewaard. De wand moet zo 
getrouw mogelijk 
gereconstrueerd worden en de 
betegeling en wandafwerking 
moeten worden hersteld. 

Alle plafonds zijn gesloopt en moeten 
op dezelfde hoogte en met dezelfde 
afwerking hersteld worden.

De terrazzovloer moet op dezelfde diepte 
en met dezelfde afwerking 
gereconstrueerd worden, inclusief een 
aanduiding van de gebruikssporen.

De schuifdeuren uit 
ca. 1974 worden 
niet vervangen door 
de oorspronkelijke 
deuren: ze maken 
deel uit van de 
tijdlagen die door 
gebruik van het 
winkeltje 
ontstonden
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Dit is de 
separatiewand 
aan de halzijde die 
gesloopt is voor 
herstelfundering.
De wand en de 
wandafwerking 
worden 
gereconstrueerd.

Zeven van de elf 
originele deuren 
en alle kozijnen 
zijn bewaard 
gebleven. 
Ook de meeste 
wanden met het 
houtwerk en het 
originele 
kleurenpakket.

Het trapje naar 
de bajonetkamer 
op eenhoog is 
ongemoeid 
gelaten, de 
gestucte wand 
onder de trap is 
gesloopt en 
wordt 
gereconstrueerd. 

Naast het 
raam in de 
slaapkamer 
beneden is 
restant van 
het tengelwerk 
bewaard 
gebleven en 
dat wordt 
geconserveerd.
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De behangselresten op de wanden zijn 
beschermd en moeten in deze staat 
geconserveerd worden. Als wezenlijk 
onderdeel van de belevingswaarde van 
het monument mogen die niet met 
wandborden worden bedekt. 

Zes melkslijtergezinnen gebruikten 
deze kamer als slaapkamer en lieten 
er hun eigen behangsel achter. 

19201926193219371950 1961 1969

De grenen plankenvloeren 
zijn gesloopt en moeten 

gereconstrueerd worden.

1919
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De lambrisering van grenen 
kraaldelen (wandisolatie) 
blijft ongemoeid

2019 gebloemd 
bloembehangselpapier zoals op de 
foto van 1922

Deze separatiewand is gesloopt en 
moet gereconstrueerd worden, de 
betegelde schouw is op z’n plaats 
gebleven.

Onder het 
bloemenbehang
behangresten 
uit 1922 zoals 
in de 
behangkamer.

Het kozijn van 
de deur is 
weggenomen 
en wordt met 
de schuifdeur 
teruggeplaatst.



2.
Publieke functie 

en exploitatie



Exploitatie van het monument

Begoniastraat 6 huis wordt een verhalenhuis in het 
interieur dat in 2020 gemeentelijk monument werd. 

De inrichting en het gebruik kiezen we zo gekozen dat er in 
de weekends, in vakanties en op afspraak belangstellenden 
het interieur kunnen bekijken en kunnen luisteren naar de 
vele verhalen die ermee verbonden zijn.

In het winkeltje wordt ook een verhalenhuis gevestigd. Dat 
is een informatiecentrum over de volkshuisvesting: het 
bouwen, wonen en werken in Noord, vroeger en nu. Dat is op 
weekdagen of tenminste drie dagen per week geopend voor 
bewoners, belangstellenden, scholen en toeristen. 



Trekt zo’n interieur wel bezoekers?
In 2019 opende Historisch Centrum Amsterdam Noord een 
pop-up museum in Begoniastraat 6 huis. 
Het winkeltje trok in 14 weekenden ruim 1400 bezoekers 
die er gemiddeld meer dan een uur bleven.

Hoe kon dat? Ze bleven er voor wat er te beleven was. In de 
authentieke sfeer van luisterden ze naar verhalen over de 
melkslijters, de melkoorlog, de pioniers van de 
volkshuisvesting, het bouwen in Noord en het werk van Van 
van der Pek &Louise Went. En ze vertelden hun eigen 
verhalen over het wonen en werken vroeger en nu.

Door gerichte publiciteit, gemeentelijke bewegwijzering naar 
monumenten/musea en opname in bekende stedengidsen en 
wandelroutes kun je ervoor zorgen dat ook bezoekers van 
buiten Noord en toeristen deze bijzondere plek vinden.  



Wie wordt de exploitant?
De Stichting Historisch Centrum Amsterdam Noord (HCAN) wordt 
de huurder van het gemeentelijke monument. 
Die stichting wil(kort gezegd):
• Begoniastraat 6 huis als verhalenhuis exploiteren: een informatie 

en documentatiecentrum over de volkshuisvesting in Noord 
(vroeger en nu) en openstelling van de museale ruimte daarin.

• De bekendheid met en waardering voor de geschiedenis van de 
volkshuisvesting in Amsterdam Noord vergroten. 

• Nieuwe en oude bewoners van Noord betrekken bij het vertellen 
en doorvertellen van hun verhalen over wonen en werken in de 
volkshuisvestingswijken in Noord 

• Behoud van de stedenbouwkundige en architectonische 
kwaliteiten van de volkshuisvestingswijken in Noord bevorderen.   

• Blijvende aandacht geven aan Jan van der Pek en Louise Went en 
andere pioniers en architecten van de volkshuisvesting.

• Dit in nauwe samenwerking het Amsterdam Museum, 
Stadsarchief Amsterdam en de stichtingen in Amsterdam die ook 
werkzaam zijn op het terrein van volkshuisvesting: Jordaan 
Museum, Museum ’t Schip, Museumwoning Tuindorp Oostzaan 
en het Van Eesteren Museum. 



Wat doet HCAN nu en straks?
Historisch Centrum Amsterdam Noord (HCAN) bestaat 
39 jaar en heeft een groot archief, een grote bibliotheek en 
een grote beeldbank opgebouwd. Het centrum publiceerde 
veel boeken over Noord en organiseerde regelmatig thema-
tentoonstellingen over Noord. Het informatie- en 
documentatiecentrum wordt benut door bestuurders, 
ambtenaren, media, onderzoekers, studenten, scholieren en 
anderen die informatie en beelden over Noord zoeken.

Met het pop-up museum in Begoniastraat 6 huis bewees 
HCAN in staat te zijn van het melkwinkeltje een levendig 
verhalenhuis te maken. Door met het documentatiecentrum 
naar het winkeltje te verhuizen, is het mogelijk de exploitatie 
ervan financieel rond te krijgen. Als museumpje zou het 
anders teveel dagdelen ongebruikt zijn.   

Rondleidingen Wandelingen

Tentoonstellingen Podcasts

Videoportretten Herdenkingen

Bibliotheek Beeldarchief

Publicaties Canon van Noord

Websites Familiegeschiedenis

Lesmateriaal Informatie



Begroting HCAN in winkeltje 1924
Als HCAN in 2024 het hele jaar huurder van Begoniastraat 6 huis (8A) zou zijn, 
zou de begroting aldus kunnen worden:

Hoofdhuurder is in het bovenstaande voorbeeld Historisch Centrum Amsterdam 
Noord die dan het informatie- en documentatiecentrum verzorgt en openstelling 
voor publiek verzorgt. Onderhuur betreft dan gebruik en faciliteiten door 
onderhuurder.

Begroting HCAN 1923
De activiteiten van HCAN worden nu voornamelijk bekostigd uit de jaarlijkse
subsidie van Stadsdeel Amsterdam Noord (SDAN)

HCAN huurt de kantoorruimte Johan van Hasseltweg 32B die als archief, 
bibliotheek en bezoekerscentrum fungeert.

HCAN is een vrijwilligersorganisatie met in 2022 tien actiev vrijwilligers en ca. 
450 donateurs.

Huur v Hasseltweg 14.000 Subsidie SDAN 20.000
Service en Nuts 3.000 Donaties 4.500
Bedrijfsvoering 2.000 Verhuur 2.500
Digitalisering 4.000 Verkoop 1.000
Tentoonstellingen 3.500 Diversen 5.00
Diversen 500

27.500 27.500

Huur Begoniastr.  8H 9.000 Subsidie SDAN 20.000
Huur opslagruimte 5.000 Donaties 6.000
Inrichting (eenmalig) 5.000 Verhuur 2.500
Service en Nuts 3.000 Verkoop 1.000
Bedrijfsvoering 2.000 Entree 2.000
Digitalisering 4.000 Diversen 5.00
Tentoonstellingen 3.500
Diversen 500

32.000 32.000



Inrichting van de ruimten
Anders dan bij de meeste museumwoningen wordt 
Begoniastraat 6 huis niet ingericht als een model-
winkelwoning uit 1919. Dit om de aandacht ook te 
vestigen op het bouwkundig interieur en de 
gebruikssporen van wonen en werken. 

De inrichting zal in winkel en woonkamer het 
oorspronkelijke gebruik ervan met goed gekozen 
accenten aangeven, zonder volledigheid na te streven.
In gang, hal en de twee slaapkamers zal de inrichting 
functioneel zijn: gericht op het gebruik dat voor het 
verhalenhuis en verhuur aan derden noodzakelijk is, 
zonder de behangselmuren te bedekken.
WC en keuken worden functioneel ingericht, liefst 
vooroorlogs, hooguit jaren vijftig/zestig qua uitstraling.



3.
Working apart 

together



Erfgoed Noord: franje of behoefte? 
Noord is rijk aan rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht, 
rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Er zijn 
daarnaast een aantal stichtingen die materieel en 
immaterieel erfgoed beheren en exploiteren: archieven, 
musea, podia en evenementen. Die stichtingen werken 
veelal los van elkaar en hebben elk hun eigen 
subsidierelatie met het stadsdeelbestuur.

Hun positie en kans op voortbestaan wordt groter wanneer 
ze een WAT-relatie met elkaar aangaan: ‘working apart 
together’. Er moet een overkoepelende erfgoedkring Noord 
komen met professionele ondersteuning. Terwijl de 
erfgoedinstellingen elk hun eigen opzet, inhoud en 
exploitatie houden, werken ze wat betreft beleid, financieel 
beheer, marketing en publiciteit nauw samen.
De gemeente (het stadsdeel) voert daarbij de regie.   

1

2
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3
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1. Historisch Archief Tuindorp Oostzaan
2. NDSM herleeft
3. Buiksloterkerk
4. Krijtmolen d’Admiraal
5. Melkwinkeltje Begoniastraat 6 huis
6. Museum Amsterdam Noord
7. Historisch Centrum Amsterdam Noord
8. Ransdorper toren
9. Waterlandse melkschuit

8

9



Working apart together
Veel publiek toegankelijk erfgoed bestaat dankzij de inzet 
van vrijwilligers. De kracht van die spontane inzet is 
tegelijk ook haar zwakte. In Noord wordt ieder ‘museumpje’, 
’evenement’ of ‘podium’ in erfgoed gerund door een apart 
bestuur en een aparte groep vrijwilligers. Voor de dagelijkse 
exploitatie is dat noodzakelijk, voor bestuur, beleid, 
marketing en publiciteit niet. 

HCAN neemt het initiatief op korte termijn samen met 
andere stichtingen en het stadsdeelbestuur noodzakelijk 
een vorm van ‘working apart together’ te vinden: onder een 
gezamenlijk overkoepelend bestuur met professionele 
ondersteuning behouden de aparte instellingen hun eigen 
karakter. Maar met het voordeel van gezamenlijke 
ondersteuning door bijv. Amsterdam Museum, Stadsarchief. 
grotere cultuurpodia en de gemeente Amsterdam.  



Melkwinkeltje 
Begoniastraat

Museumwoning 
Tuindorp Oostzaan

Museumwoning
Van Het Schip

Museumwoning
Van Eesterenmuseum

Het 
Jordaanmuseum

Een kring van volkhuisvestingserfgoed

De exploitatie van kleine musea wordt versterkt als de 
Amsterdamse musea van de volkshuisvesting samen een 
hechte kring vormen. En wanneer de gemeente op dat punt 
samenhangend beleid formuleert.

In de geschiedenis van Amsterdam is er eigenlijk altijd 
woningnood geweest. Iedere tijd en ieder stadsbestuur had 
daarvoor zijn eigen oplossingen. De geschiedenis van de 
volkshuisvesting laat zien hoe opvattingen en bouwstijlen 
veranderden, hoe de behoefte aan levensruimte veranderde 
en hoe de stad telkens groter werd, maar de woningnood 
niet werd opgelost.

De kleine volkshuisvestingsmusea verbinden het heden met 
het verleden.



4.
Pop-up 

tentoonstelling
2019
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Een zeer ruim toilet. 
Dat was nodig 
omdat in de keuken 
het enige waterpunt 
was. In het toilet kon 
je je dan onbespied 
verschonen bij de 
lampetkan.  

5150

mei 2019



5.
Het monument 

in staat van 
wording



In staat van wording

Dura Vermeer en Ymere vragen een hoge prijs voor het 
casco van Begoniastraat 6 huis: de toestand waarin het zich 
nu na de herstelfundering bevindt. 

Om het geschikt te maken voor verhuur is er herbouw en 
reconstructie nodig van de niet dragende muren die werden 
gesloopt en het tegelwerk en het opstaande houtwerk dat 
werd weggenomen en bewaard om het weerv terug te 
plaatsen.

De foto’s op de volgende bladzijden geven een beeld 
werkzaamheden ten tijde van de herstelfundering en van de 
situatie waarin het interieur zich nu bevindt.van de staat 
waarin de voormalige winkelwoning zich nu na 
herstelfundering bevindt. 



Separatiewand 
kort voor de sloop. 
De tegels zijn 
weggenomen en 
bewaard voor 
reconstructie van 
de wand.

Een deel van de 
tegels op een 
dragende wand 
die bleef staan 
werd per ongeluk 
weggenomen 
doordat de 
beschermde 
wanden nog niet 
afgetimmerd 
waren.

Deze foto werd op 11 januari 2022 gemaakt, 
kort voor de sloop voor de herstelfundering.

Separatiewand 
kort voor de sloop. 
De tegels zijn 
weggenomen en 
bewaard voor 
reconstructie van 
de wand.



De boogramen 
zijn ter 
bescherming 
afgetimmerd met 
wandborden.

De dragende 
muren en de 
kozijnen 
daarin zijn ter 
bescherming 
afgetimmerd.

Je ziet de 
deuropening van 
de slaapkamer 
links en de twee 
deuropeningen 
van de 
woonkamer 
rechts.

7 februari 2022. De separatiewand tussen de winkel en de driehoekige hal is gesloopt. 
De terrazzovloer, de plankenvloeren  en de betonvloer daaronder zijn gesloop. De  grond 
wordt afgegraven en geëgaliseerd voordat een werkvloer wordt gestort.











Pop-up tentoonstelling 2019 in beeld 



Tijdlijn
1918 Start bouw Van der Pek-

buurt.

1919 Van der Pek sterft in 
maart.

1919 Eerste bewoning van het
waaiervormige deel met de 
kromme straatjes.

1920 Eerste uitbaters van het 
melkwinkeltje.

1969 De winkelwoning wordt 
bedrijfsruimte, de melkzaak 
is kruidenierszaak.

1974 De laatste uitbaters stoppen. 
De bedrijfsruimte wordt tot 
2019 opslagruimte voor 
papier e.d. van een  
hobbykaartenhandel.

2021 Dura Vermeer vraagt een 
omgevingsvergunning aan 
voor herfundering en 
verbouwing tot volwaardige 
woning.

2021 In september wordt de 
vergunning voor 
herstelfundering toegekend. 
Voor verbouwing / renovatie 
moet een 2e vergunning 
worden aangevraagd.

2022 De 2e vergunning wordt in 
januari door het 
stadsdeelbestuur toegekend.
SMAN, HCAN en anderen 
tekenen daar bezwaar tegen 
aan en vragen de voorzie-
ningenrechter om schorsing 
van de bouw in het winkeltje 
na de herstelfundering.

2019 De ruimte wordt antikraak 
verhuurd door Zwerfkei. 
Op 15 februari ontdekt 
HCAN het interieur dat nooit 
gerenoveerd is.

2020 HCAN krijgt op 1 mei de 
ruimte in gebruik van 
Ymere en opent er op 11 mei 
al een pop-up museumpje. Dat 
trekt in 14 weekenden meer 
dan 1400 bezoekers. 

2019 SMAN vraagt in juli de status 
gemeentemonument aan. Het
Stadsdeelbestuur publiceert 
in oktober het voornemen die 
status toe te kennen. 

2020 Het DB van Stadsdeel Noord 
wijst het interieur van 
Begoniastraat 6 huis aan als 
gemeentelijk monument

.2022 Inmiddels doen de wethouder 
en een stadsdeelbestuurder 
een poging het winkeltje toch 
te laten aankopen door 
Stadsherstel om het een 
publieke functie te geven.

2022 Eind mei wijst de rechter de 
schorsing toe. In juni volgt 
een hoorzitting van de 
bezwarencommissie. Alle 
bezwaren tegen de 
verbouwing worden 
ongegrond verklaard.

2022 SMAN e.a. gaan in beroep 
tegen dat besluit en vragen de 
voorzieningenrechter 
opnieuw om schorsing van de 
werkzaamheden in het 
winkeltje.


