
DE Verhalen e-talage
Leesvoer waar je wijzer en blijer van wordt.

I am hungryfor yourstory
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Dit lekkerste leesvoer bewaar je niet tot
het laatst.  Lees snel verder...

Voor wie gaan Evelien en Gijs op de vlucht? 

Waarom is Brigitte opgefokt?

  Krijgt Stijn een enkelband?

Hoeveel kanten kan een verhaal hebben? 



Welkom in 
De Verhalen e-talage

         
Mooiste 

groet, 

Petri van
 Otten 

Lees het op de
 volgende pagina.. Enjoy

Een etalage vol verhalen die zich

afspelen in verschillende

ondernemingen. De (verzonnen)

personages maken van alles mee. 

 Niets menselijks is hen vreemd. Ze

leven hun leven zoals jij en ik, 

in voor- en tegenspoed. De verhalen

zitten vol humor, ontroering en

herkenning. 

 

Ik wens jullie veel leesplezier.
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Wij zijn verzonnen, dus als je
jezelf of iemand anders herkent
in een personage, dan berust dat

op toeval.

Goed dat je dat
even zegt.



Lees snel verder op de
volgende pagina.

Streekrestaurant ‘De Hofkaemer’
Hof 18, Bergeijk 
Tel. 0497-571396  

info@streekrestaurant.nl
www.streekrestaurant.nl

 
 

  ‘Je moeder! Geef gas.’ 
  ‘Geef gas?’ Gijs kijkt naar Evelien die plots onderuit gedoken op de passagiersstoel zit. 
  ‘Doe het!’ schreeuwt Evelien.
Gijs geeft plankgas en ze schieten als een speer vooruit. Als ze de hoek om zijn, gaat Evelien weer
rechtop zitten.
  ‘Net op tijd, ze heeft ons niet gezien.’ Evelien kijkt Gijs indringend aan. ‘Ik ben het zo zat dat je
moeder te pas en te onpas bij ons op de stoep staat. En altijd onder etenstijd. Als ik thuiskom wil ik
rust en niet die klaagzang over haar kwaaltjes.’
  ‘Nou, ze doet anders ook veel voor ons, hoor.’ 
  ‘Ik ben het zat.’ Evelien strijkt haar haar terug glad. Gijs schakelt door en zwijgt.
  ‘Waar rijd je eigenlijk naar toe?’ doorbreekt Evelien de stilte. 
  ‘We rijden nu richting Riethoven.’ Gijs kijkt om. ‘Kijk daar, een aspergeboer. Daar heb ik zin in.’ 
  ‘Dat is dan jammer, we kunnen niet naar huis. Ik heb geen zin om het risico te lopen dat je moeder
nog steeds op de stoep staat. Ze is zo volhardend als een pitbull.’ Evelien wijst. ‘Sla hier maar
rechtsaf, dan rijden we via Westerhoven weer richting Bergeijk.’
  ‘Oké en dan?’ Gijs kijkt naar een glimlachende Evelien. ‘De Hofkaemer?’
  ‘Kijk, nu zitten we lekker op één lijn. Gas erop, Gijs. Ik heb honger.’ 

   ‘Ik ben het zo zat dat je moeder te pas en te onpas bij ons op de stoep staat.'

Evelien en Gijs worden hartelijk ontvangen door Geert en Marnetta. 
Ze nestelen zich op een bankje in Mondriaanstijl met uitzicht op de kerk, omringt met
beukenbomen. 
  ‘Ik begin met een wijntje van Bergeijkse bodem,’ zegt Evelien als Geert de bestelling opneemt.
  ‘Heb jij ook iets lekkers zonder alcohol? Ik moet nog rijden.’
Geert wijst op de kaart naar de la trappe Nillis. ‘Dat is een heerlijke donkere trappist. Fruitig en
moutig met een aangename bitterheid en een karamelzoete afdronk.’ 
  ‘Klinkt goed. En heb je asperges? We zagen net een aspergeveld, het water liep me in de mond.’
  ‘Toevallig zijn ze vanmorgen weer vers binnengekomen, vanuit Riethoven.’ Geert lacht. ‘De
ochtenddauw zit er nog op.’
  ‘Kijk,’ zegt Evelien. Komt alles toch nog goed. 
Gijs kijkt voldaan rond. ‘Wat ligt dit terras toch mooi hier.’ De kerkklok slaat zes keer. 
  ‘Proost.’ Ze heffen het glas. Gijs likt het schuim van zijn bovenlip. ‘Dat smaakt naar meer.’ 
  ‘Zullen we na het eten nog een bierproeverijtje doen. Kijk daar, wat die mensen hebben. Ze krijgen
bij ieder biertje een bijpassend hapje.’ 
  ‘Goed idee, want stel je voor dat mijn moeder er nog staat.’ Gijs knipoogt. 
  ‘Proost, op je moeder. Bezorgt ze ons toch nog een geweldige avond.’
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Lees snel verder!

 

  Passie in professie
Keersop 4, Riethoven 

06-11762931 
info@passieinprofessie.nl
www.passieinprofessie.nl 

                      
 De huislijke sfeer van de praktijk maakt Evelien rustig, de uitstraling van Ank geeft haar hoop.

Ze voelt zich ontspannen wegzakken in de stoel. 
  ‘Hoe is het met je gegaan?’ vraagt Ank.
  ‘Ik heb de oefening gedaan,’ zucht Evelien. ‘Maar ik schaam me dood om het met je te delen.’ Evelien
leunt naar voren. ‘Ik heb mijn man Gijs aangespoord om vol gas ons huis voorbij te rijden toen ik zijn
moeder bij de voordeur zag staan.’
  ‘Tot zover niets om je voor te schamen,’ zegt Ank. 
  ‘Ik ben het zo zat dat ze steeds onverwacht aan de deur staat. Het komt vaak niet uit.’
  ‘Weet ze dat je dat vervelend vindt.’
  ‘Nee, dat niet.’ Evelien pakt haar notitieboekje erbij. ‘Ik zal je voorlezen wat ik denk bij de gedachte als
ik dat tegen haar vertel.’ Evelien leest voor: ‘Ze zal boos worden, ze zal zeggen dat ze nooit meer zal
oppassen en dat we het geld dat we van haar kregen meteen moeten terugbetalen.’ 

                      ‘Ze zal boos worden, ze zal zeggen dat ze nooit meer zal oppassen.'

  ‘Als je dat denkt. Hoe voel je je dan?’ 
  ‘Angstig, ik zou me geen raad weten.’  
  ‘Dus, die gedachten maken je bang.’ Ank kijkt naar Evelien, die op haar onderlip bijt. ‘Zijn die gedachten
waar? Gaat dat allemaal gebeuren als jij aangeeft dat je iets niet prettig vindt.’
  ‘Als je het zo stelt, klinkt het wel wat overdreven.’ Evelien gaat verzitten. ‘
  ‘Ze zal nooit meer oppassen. Is dat waar?’
  ‘Nee, ze is dol op de kinderen.’ Evelien kijkt in haar boekje. ‘En geld interesseert haar niet. Ik ben bang
dat mijn gedachten met mij aan de haal zijn gegaan.’
  ‘Als je dat gelooft, kun je dan naar die gedachten kijken en waarnemen dat jij die gedachten niet bent?’
  ‘Evelien sluit haar ogen. ‘Ja, dat kan ik.’ 
  ‘Als je je daar bewust van bent, kan je je gedachten altijd veranderen. Je gaat je daardoor anders voelen
en gedragen.’ 
  ‘Wat fijn om dit te ervaren. Op het werk schieten mijn gedachten ook altijd alle kanten op. Ze vertellen
me de gruwelijkste dingen. 
  ‘Wat zeggen je gedachten dan?’
  ‘Heb je even? Dat mijn collega’s beter zijn, dat ik er niet toe doe. Dat soort dingen.’
  ‘Dat zijn geen fijne boodschappen om te horen, daar zul je je niet prettig bij voelen.’
  ‘Klopt, maar ik weet nu dat deze gedachten niet waar zijn en ga voortaan alles omdraaien, want ik doe
er wel toe.’ Evelien gaat rechtop zitten en voelt hoe haar lichaam zich vult met kracht. 
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  ‘Waarom appt ze nou niet terug?’ Brigitte staart ongeduldig naar haar telefoon. ‘De vinkjes zijn
blauw, ze is online, hoe moeilijk kan het zijn. Ik bel haar gewoon op.’
  ‘Hey Brigitte.’ Pascalle klinkt opgetogen.
  ‘Waar ben jij?’ Brigitte kan haar ergernis niet onderdrukken. 
  ‘Wat klink jij opgefokt. Wat is er aan de hand?’
  ‘Sorry, maar ik heb al drie nachten niet geslapen. Mirthe wil met Lotte gaan backpacken.’
  ‘Maar dat is toch leuk.’
  ‘Dat is helemaal niet leuk. Straks worden ze ergens naar binnen gelokt en aangerand door ongure
types of ze worden dood gevonden in een ravijn.’
  ‘Overdrijf je nu niet een beetje?’ 
Brigitte zucht diep en blaast de lucht met volle kracht naar buiten. ‘Ik ben gewoon bang, Pascalle.
Weet je, je leert ze lopen en praten en vanaf dan ben je de controle helemaal kwijt.’ Brigitte haalt
nog een keer diep adem.  ‘Ja, ik weet het. Ik moet haar loslaten.’
  ‘Je moet haar ook het vertrouwen en de kans geven dat ze nieuwe dingen leert.’ Pascalles stem
klinkt zalvend. 
  ‘Ik weet het, maar haar wereld wordt steeds groter en ze is amper achttien. Ze willen op de
bonnefooi gaan. Ik zie al voor me dat ze meegelokt worden naar een zogenaamde slaapplek. Ze
vertrouwen iedereen.’ 

'Straks worden ze ergens naar binnen gelokt en aangerand door ongure types of ze worden
dood gevonden in een ravijn.’

  ‘Wacht even Bente roept.’ Pascalle schreeuwt naar boven. ‘Nee, Bente nu niet. Mama is aan het
bellen.’ Dan weer tot Brigitte. ‘Herinner je ons nog van vroeger? Renesse. Dronken achter het stuur.’ 
Brigitte valt even stil. ‘Ja, dat zou Mirthe nooit doen.’
  ‘Waarom laat je die reis niet regelen door Ruud en Jolanda van Never Stop Travelling?’
  ‘Waarom zou ik? Ik ken hen toch niet.’
  ‘Ik wel. Ik laat mijn reizen altijd door hen regelen. Alleen al omdat ik door de bomen het bos niet
meer zie van al dat aanbod op internet. Je hebt vaak geen idee met wie je nou eigenlijk te doen hebt.
Bovendien, Ruud en Jolanda zijn overal zelf geweest. Ze kennen de accommodaties en ze weten 
 zoveel unieke plekken die je in geen enkele reisgids kunt vinden, zo gaaf. Ze hebben werkelijk overal
connecties waar je op kunt terugvallen en die je kunnen gidsen. Ik zweer erbij.’
  ‘Het klinkt heel geruststellend. Ik voel me een stuk lichter.’
  ‘Als je het idee hebt dat ze beschermt zijn kan je ze makkelijker loslaten, toch?’ 
  ‘Ik zal het haar eens voorstellen. Ben benieuwd hoe dit valt bij haar.’
   

 

Never Stop Travelling
Bergeijk 

06-51123220 (Jolanda Verdegaal)
info@neverstoptravelling.eu
www.neverstoptravelling.eu 
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  ‘Ik kan nu niet bellen, Stijn,’ fluistert Pascalle. ‘Bel straks maar terug.’ 
  ‘Ik wilde gewoon je stem even horen.’
  ‘Oké, maar nu niet.’ Pascalle doet de deur open van de Malpie Hoeve. 
  ‘Hallo,’ groet Pascalle bij binnenkomst. 
  ‘Tegen wie heb je het, schatje?’ Stijns stem klinkt argwanend.
  ‘Tegen boer Jan.’
  ‘Je doet toch niet stiekem ook met ‘Boer zoekt vrouw’ mee terwijl je met mij scharrelt?’
  ‘Nee, Bente is jarig en we geven hier een kinderfeestje en nu ga ik ophangen.’ Pascalle drukt Stijn
zonder pardon weg. De kinderen zijn al opgevangen door de crea Bea. 
  ‘Jammer van het weer,’ zegt boer Jan. ‘Anders hadden ze straks even lekker in de buitenspeeltuin
gekund.’
  ‘Geen probleem,’ glimlacht Pascalle. ‘Ze hebben vermaak genoeg hier.’
Terwijl de kinderen zich even uitleven in de binnenspeeltuin kijkt Pascalle rond. Een vrouw van in
de zestig geniet van een wafel met ijs en slagroom en kijkt met twinkelende ogen naar de
spelende kinderen. Twee mannen likken hun lippen als Francien hen een uitsmijter voorschotelt
en een groepje jonge mannen proost met Lente-bock. 

                            ‘Als jij maar geen slippertje maakt,’ zegt Stijn zwoel.

Haar telefoon trilt voortdurend in haar broekzak. De kinderen zitten aan tafel met ranja en
luisteren aandachtig naar de uitleg van de crea- Bea. Pascalle kijkt op haar telefoon waarop ze wel
twintig hartjes voorbij ziet komen in de WhatsApp. Ze zucht. 
  ‘Mama kijk.’ Bente houdt een paar slippers omhoog.   
  ‘Prachtig,’ zegt Pascalle. De telefoon trilt onophoudelijk tegen haar bovenbeen. Ze neemt op.
  ‘Je moet echt stoppen met bellen. De kinderen gaan slippers pimpen en ik wil foto’s van hen
maken.’
  ‘Als jij maar geen slippertje maakt,’ zegt Stijn zwoel. Pascalle zucht. 
  ‘Ik hang nu op. Niet meer bellen nu.’ Pascalle klinkt resoluut.
  ‘Wanneer is het kinderfeestje afgelopen?’ blijft Stijn aanhouden.
  ‘Hierna mogen ze nog een enkelbandje maken… daarna... ‘
  ‘Een enkelbandje, dat klinkt interessant.’ Onderbreekt Stijn haar. ‘Ik denk dat ik voor jou ook een
enkelbandje ga maken. Met GPS erop. Dan kan ik altijd meteen naar je toe als ik naar je verlang.’
Pascalle voelt een rilling over haar rug glijden. 
  ‘Zelfs als dit een grap is, vind ik het niet leuk.’ Ze drukt hem weg en zet haar mobiel uit. 
Pas als ze de kinderen ziet smullen van hun ijsje komt ze weer een beetje bij. 
  ‘Dit was zo leuk, mama. Dit wil ik volgend jaar weer.’ Bente geeft Pascalle een knuffel. 
  ‘Dat is een goed idee, schatje. En ik zal erbij zijn, en dan voor honderd procent. '

 

 
Malpie Hoeve

Luikerweg 134 Valkenswaard
040-2019484

info@malpiehoeve.nl
www.malpiehoeve.nl 
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Lees hieronder verder



 

MERAS Fysiotherapie 
Gebint 1F 5521 WD Eersel
Dreef 31 5521 GN Eersel
Loo 30 5571 KR Bergeijk

info@merasfysiotherapie.nl 
www.merasfysiotherapie.nl

 

In de lichtstralen van de koplampen van zijn auto ziet Stijn miljoenen fijne regendruppels dansen. Uit de
boxen klinkt ‘I can’t make you love me’ van Bonnie Raitt. De ruitenwissers staan op de laagste stand, net
als zijn leven. Stijn kijkt voor de honderdste keer op zijn mobiel. Nog altijd geen bericht van Pascalle. Als
hij zijn straat inrijdt, ziet hij bij de buurman nog licht branden. Met moeite stapt Stijn uit de auto en
heeft tot aan de voordeur de tijd nodig om rechtop te lopen. 
  ‘Nog tijd voor een afzakkertje?’ vraagt Stijn als Arno de deur opendoet. 
  ‘Altijd,’ zegt Arno. ‘Je ziet er belabberd uit, maat.’
Stijns gezicht vertrekt van de pijn als hij op de bank gaat zitten. Hij schuift onderuit tot hij op zijn
onderrug zit. 
  ‘Tja, de liefde weer. Het zoveelste blauwtje.’
  ‘Wat doe je toch met die vrouwen. Je ziet er goed uit, hebt alles voor elkaar en toch… .’
  ‘Ik denk dat ik te graag wil.’ Stijn neemt de borrel aan die Arno hem aanreikt. In een reflex grijpt hij
naar zijn nek. 
  ‘Heb jij zo’n pijn? Wil je op een eetkamerstoel zitten? Misschien is dat beter voor je.’
  ‘Nee, ik zit hier goed. Ik heb van de week een eerste afspraak bij MERAS fysiotherapie in Eersel. Die
gaan dat voor me fixen.’ Stijn slaat de borrel in één keer achterover. Arno schenkt nog eens bij.

                         ‘Ik heb echt stress als ik geen relatie heb, Arno.'

  ‘Ik heb echt stress als ik geen relatie heb, Arno. Ik denk dat ik daarvan zo’n rug- en nekpijn heb.’
  ‘Dat kan, maar hoe je erbij zit, helpt je ook niet.’ Arno zet wat nootjes op tafel. ‘Van zo’n slechte
houding gaat je lichaam ook protesteren.’
  ‘Nog even en dan zullen ze bij MERAS wel op wat drukpunten duwen en een lekkere massage geven en
dan ben ik zo weer de oude.’ Stijn stroopt de mouwen van zijn bloes op. 
  ‘En toen werd je wakker.’ Arno schudt zijn hoofd. ‘Het zijn geen tovenaars. Als jij je beter wilt voelen, zal
je zelf ook in beweging moeten komen en je moeten inzetten om weer klachtenvrij te worden.’
  ‘Zo, meneer heeft er verstand van?’
  ‘Nee, mijn ex was fysiotherapeut. Zij heeft mij gemarineerd in haar vak. Een fysiotherapeut kan veel,
maar als jij als een zoutzak op de bank blijft hangen dan verandert er niets, maat.’
  ‘We zullen zien. Ik hoor anders wel goede verhalen over hen.’
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Ben jij ondernemer en Wil je ook een
verhaal in de verhalen-e-talage? 

... Neemt de moeder vanGijs wraak?.Hoe reageert Mirthe ophet voorstel vanBrigitte?En nog veel meer leesje de volgende keer. 

Wil jij alle verhalen
lezen?

Als je de personages vanaf het begint wilt volgen. Lees
dan ook de vorige e-talages. Ga naar

www.deverhalenetalage.nl/verhalen e-talage

De Verhalen-etalage geeft ondernemers een
podium in een verhaal dat zich afspeelt in hun

onderneming.

Voor info: deverhalenetalage.nl

               Of mail: 
www.deverhalenetalage@outlook.com

Like de Verhalen-etalage op  


