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Waarom duikt Karin tussen de bokkenpootjes?

Wie krijgt een mysterieuze enveloppe?

Wat is er niet in de haak?

Veel leesplezier!
Enjoy!



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.

 

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.
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lees het en je weet het!

 

Winnie’s Huidzorg
Heerkensakker 2, Bergeijk

0497-574874
info@winnieshuidzorg.nl 
www.winnieshuidzorg.nl 

 

Pascalle is buiten adem als ze vanuit haar huis naar dat van Brigitte is gerend. ‘Weet je wat mij overkomt?’
Ze houdt een envelop in de lucht.
  ‘Een huwelijksaanzoek van Brad Pitt?’ Brigitte kijkt verveelt op vanuit haar boek.
  ‘Nee, veel leuker. Deze envelop zat zonder postzegel in mijn brievenbus.’
  ‘Wat een gierigaard.’
  ‘Nee, juist niet. Er zit honderd euro in met een briefje erbij.’ Pascalle wappert met de biljetten in de lucht.
  'Nu wil jij zeker weten van wie dit afkomt?’                              
Brigitte knikt onveranderd mat. ‘Vertel.’
  ‘Dat weet ik dus niet, van een mysterieman.’ Ze leest het briefje voor: ‘Lieve Pascalle, Laat je maar lekker
verwennen bij Winnie’s Huidzorg. Dat heb je wel verdiend. Het zal je extra laten stralen. Dan zit ik
tegenover een nog prachtigere vrouw als we op date gaan. Uitnodiging volgt. En dan drie kruisjes.’ Pascalle
lacht van oor tot oor.
  ‘Jeetje, die gast heeft je al gekocht voordat jij hem hebt gezien.’ Brigitte schudt haar hoofd.
  ‘Welnee, hij vindt me prachtig. Dat heb ik al zo lang niet meer gehoord.’
  ‘Sinds je scheiding merk ik pas hoe naïef je bent. Maar je moet het zelf weten.’
  ‘Nou ja. Ik ga in ieder geval van dit geld naar Winnie, dat neemt niemand me nog af.’

                               ‘Sinds je scheiding merk ik pas hoe naïef je bent.'

Pascalle hoeft niets te doen. De stoel beweegt haar lichaam automatisch in een stand waarin ze volledig
tot ontspanning komt. 
  ‘Lig je lekker?’ vraagt Winnie en bestudeert Pascalles huid. ‘Je hebt een mooie huid.’ 
  ‘Heb ik het nog niet nodig dan?’
  ‘Een schoonheidsbehandeling is altijd goed,’ antwoordt Winnie. ‘Het verbetert de conditie van je huid en
gaat vroegtijdige huidveroudering tegen.’
Pascalle voelt haar lichaam helemaal de stoel inzakken als Winnie begint met de reiniging van haar huid.      
  'Als je huid schoon is, kunnen de verzorgingsproducten hun werk beter doen.’ 
  ‘Ik heb een mysteriedate,’ Pascalle kijkt sensueel. 
  ‘Wat leuk. Heb je een beetje een idee wie dat kan zijn.’
  ‘Eigenlijk niet. Maar hij heeft me geld gegeven om naar jou te gaan, dus verwacht ik dat hij in ieder geval
uit de buurt komt. Wat is dit lekker,’ zucht Pascalle en ze levert zich weer over aan Winnie's handen.  
  ‘Fijn hè, zo’n gezichtsmassage. Je huid wordt er soepel van, de doorbloeding verbetert en cel vernieuwing
wordt gestimuleerd.’
  ‘Je straalt helemaal,’ lacht Winnie als Pascalle naast de stoel staat. Ben zo benieuwd naar je
mysteriedate.’
  ‘Ik ook. Ik vertel het je de volgende keer.’ 
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Lees snel verder!

 

  Passie in professie
Keersop 4, Riethoven 

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

                      
 

  ‘Kijk, soms komt troost gewoon uit een springvorm.’ Karin zet een punt appeltaart voor Evelien neer. ‘En
een lekker kopje thee erbij.’
  ‘Als ik jou niet had.’ Evelien zucht diep.
  ‘Vertel, waarom zie je er zo afgeleefd uit?’
  ‘Ik voel me net een Pygmee die uit een onontdekte volksstam is gerukt en midden op knooppunt Vianen
is gezet met de woorden: Loop maar weer naar huis.’ 
  ‘Dat klinkt ernstig.’ Karin lacht om de beeldspraak, maar laat de lach al snel van haar gezicht glijden als ze
ziet dat het menens is. ‘En nu?’ vraagt ze voorzichtig. 
  ‘Ik heb hulp gezocht bij Ank van Lieshout van Passie in professie, dat is heel helpend. Daar kwam al uit
dat ik teveel op anderen gericht ben en mezelf daardoor voorbij loop.’ 
  ‘De moeder van Gijs doet ook wel een flink beroep op je. Jee, wat zuigt die vrouw je leeg, zeg.’
  ‘Zij spant wel de kroon, maar het is niet alleen de moeder van Gijs, het is ook op het werk, door collega’s,
cliënten, thuis door de kinderen en Gijs ook wel als ik eerlijk ben.’ Evelien steekt een stuk appeltaart in
haar mond. ‘Gijs vindt alles wat ik doe zo vanzelfsprekend. Hij heeft niet door dat ik op de toppen van mijn
tenen loop.’ 
  ‘Zeg je dat dan niet?’

                       'Hij heeft niet door dat ik op de toppen van mijn tenen loop.’ 

  ‘Jawel, maar dat is hij weer vergeten als hij honger heeft en er geen eten op tafel staat.’ Evelien houdt
haar handen voor haar gezicht. ‘Het lukt me gewoon niet meer en ik voel me daardoor zo waardeloos.’
  ‘Jij bent alles behalve waardeloos.’ Karin slaat haar arm om de schouder van Evelien. 
  ‘Ik voel me net een huis zonder fundament. Ank zegt dat ik me zo voel  omdat ik uit balans ben.’
  ‘Hoe dan?’
  ‘Omdat ik het niet meer aankan, wordt ik erg onzeker. Daardoor vind ik mezelf waardeloos, waardoor ik
nog onzekerder word en geen zelfvertrouwen meer heb.’
  ‘Dan zit je dus in een cirkel.’ Karin schenkt de kopjes nog een keer vol. ‘Zie die maar eens te doorbreken.’
  ‘Volgens Ank komt dat door wat ik denk. Ik denk dat anderen van alles van me verwachten en ik denk in
rampen. Ik denk vanalles, maar de vraag is of dat waar is.’
  ‘Ik snap het. Ik denk dat je in goede handen bent bij die Ank.’
  ‘Dat is in ieder geval wel waar.’ Evelien lacht en steekt de laatste hap appeltaart aan haar vork. 

 
 
 

Wat
 is

 er

 ni
et

 in
 de

 ha
ak

? 



Lees snel verder op de
volgende pagina.

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

info@streekrestaurant.nl
www.streekrestaurant.nl

 
 

 

  ‘Het is duidelijk niet in de haak met die vis.’ Evelien zet de televisie wat zachter. 
  ‘Aan de haak zal je bedoelen.’ Gijs ploft naast haar op de bank. 
  ‘Wat is dit voor een programma?’
  ‘Keuringsdienst van waarde. Moet je luisteren. In iedere willekeurige supermarkt verkopen ze verse vis
en diepvriesvis. Maar, wat denk je? ’ Evelien gaat er eens goed voor zitten.
  ‘Tot zover nog niets.’ Gijs legt zijn voeten op de poef. 
  ‘Ze hebben ontdekt dat op de verpakking van de verse vis ‘ontdooit’ staat. Nou, dan was hij eerst
bevroren. En die zogenaamde verse vis kost drie keer zo veel per kilo dan de diepvriesvis.’ 
Gijs gaat rechtop zitten. ‘We worden aan alle kanten bedonderd als het om eten gaat.’ 
 ‘Let op, want het ergste moet nog komen. Die zogenaamde verse vis wordt in Noorwegen gevangen en
ingevroren, dan wordt hij in China ontdooit en gefileerd. Vervolgens wordt hij weer ingevroren voor het
transport naar Europa en daar weer ontdooit.’ Evelien stroopt haar mouwen op. 
  ‘Je weet tegenwoordig niet meer wat voor vlees je in de kuip hebt.’ Gijs staat op en loopt richting
keuken. 

               ‘Je weet tegenwoordig niet meer wat voor vlees je in de kuip hebt.’

  ‘Klopt, weet je dat er in één gehaktbal het vlees van meer dan duizend koeien kan zitten. Vanuit heel de
wereld.’
  ‘Nu overdrijf je.’
  ‘Nee, echt niet. Kijk maar terug bij uitzending gemist.’
Gijs staat in de deuropening en werpt een blik de keuken in. ‘Fijn dat je zo betrokken bent bij voeding,
Evelien, maar hier zijn de pannen leeg.’
  ‘Klopt, ik kook voorlopig even niet. Het wordt mij allemaal teveel, dat weet je.’ Ze slaat haar armen over
elkaar en kijkt strak voor zich uit. 
  ‘We moeten toch eten.’ 
  ‘Dan gaan we uit eten. De kinderen zijn op schoolkamp, dus… .’ 
Gijs zucht. ‘Ik ben anders na zo’n dag blij als ik gewoon thuis ben.’
  ‘Ik ook, maar niet als ik dan weer moet koken en afwassen.’ Evelien steekt haar vinger in de lucht. ‘Ik
weet het. We gaan naar de Hofkaemer, daar voelt het als thuis. Gewoon lekker zitten, lekker eten,
muziek niet te hard, lekker krantje lezen als we willen. En bovendien, hebben ze daar alleen maar
streekproducten. Bij hen gaat een vis niet eerst naar China om gefileerd te worden.’
‘Oké, ik ben om. Bij Geert en Marnetta ben ik wel op mijn gemak. Ik hou van hun filosofie achter voeding,
milieu en duurzaamheid.’
 ‘En ik van hun bier, ’ lacht Evelien. ‘Deze keer ga ik dat uit Valkenswaard eens proeven.’
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Lees hieronder verder

 

Gelato Buon Gusto 
Hof 78, Bergeijk

06-23216526
Andrea@buongusto.nl

www.gelatobuongusto.nl

 

Karin duikt naar beneden en rommelt quasinonchalant tussen de koeken die in de onderste schap
liggen. Ze speelt of ze niet kan kiezen tussen eierkoeken en bokkenpootjes. Pas als ze Betsie de gang in
ziet verdwijnen waar de chips ligt, durft ze weer op te staan. Enigszins op haar hoede winkelt ze verder.
Dan voelt ze plots een hand op haar schouder en kijkt ze recht in de ogen van Betsie. 
  ‘Hoi Betsie, jij ook hier?’ vraagt Karin naar de bekende weg.
  ‘Ja, een mens moet blijven eten, hè.’ Ze gaat dicht tegen Karin aanstaan. Karin doet een stapje opzij,
Betsie volgt. ‘Zeg, zie jij Evelien en onze Gijs nog ooit?’
  ‘Ik heb Evelien pas nog gesproken,’ bekent Karin.
  ‘Ik heb het vermoeden dat ze mij proberen te ontlopen. Ik stond pasgeleden bij hen aan de deur, zag ze
de straat inrijden en ze stoven vol gaf voorbij. Ik weet zeker dat ze mij gezien hebben.’
  ‘Dat zal je maar menen, Betsie.’
  ‘Nee, dat weet ik zeker. Als moeder voel je dat soort dingen.’ Betsie pakt een zakdoek en wrijft ermee
onder haar ogen door. ‘Ik word er zo verdrietig van. Ik heb verder niemand.’
Karin slikt. ‘Evelien heeft het heel druk, Betsie. Misschien is dat het.’ 
  ‘Iedereen heeft het druk tegenwoordig.’ Ze drukt de zakdoek onder haar neus. 
  ‘Zullen wij samen een ijsje gaan eten bij Gelato Buon Gusto? Daar kunnen we ook heel gezellig zitten.’
hoort Karin zichzelf zeggen en heeft al meteen spijt van haar impulsieve reactie.
Betsie kijkt Karin met grote ogen aan: ‘Echt waar? Nou daar zou je mij echt een plezier mee doen.’ 

                         ‘Ik heb het vermoeden dat ze mij proberen te ontlopen.

  ‘Wat is dit toch lekker ijs. Je proeft meteen dat het vers is.’ Betsie draait het hoorntje langs haar tong,
die als een lap naar buiten hangt. 
  ‘Lekker hè, bevestigt Karin. ‘Het smaakt naar meer.’
  ‘Dat wou ik net zeggen,’ zegt Betsie. ‘Wat zal ik nu nemen? Pistache, citroen, mango, bosbes…’ 
  ‘Ik ga voor de salted caramel,’ zegt Karin beslist. 
Karin kijkt hoe Betsie geniet. ‘Zeg Betsie, misschien kan je beter voortaan eerst bellen naar Evelien om te
vragen of je bezoek uitkomt.’
  ‘Eerst bellen? Vroeger kon je overal gewoon spontaan binnenlopen.’
  ‘Tijden veranderen, Betsie. Mensen hebben het druk.’ 
Betsie zwijgt en sluit haar ogen als ze een lepeltje pistacheijs in haar mond laat smelten. 
 ‘Fijn dat jij tijd voor me neemt, Karin.’ 
 ‘Dit is zeker geen straf, Betsie. Dit kunnen we wel vaker doen.’
Betsie lacht breed.
  ‘Wel eerst bellen, hè.’ Karin knipoogt. 
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Logopedie bij Pleun
Dorpstraat 75, Luyksgestel 

06-15412793
info@logopediebijpleun.nl
www.logopediebijpleun.nl

 

Pascalle remt als een moedereend met haar jongen de weg oversteekt.
  ‘Kijk eens wat schattig.’ De kleintjes waggelen en piepen achter hun moeder aan. Pascalle kijkt ze na tot
ze allemaal veilig zijn overgestoken en ze één voor één in de sloot plonzen.
  ‘We moeten nu wel een beetje haast maken, Pascalle.’ Mehmet kijkt op zijn horloge. ‘Het is al kwart voor
zes. Berat moet voetballen.’ 
Als Pascalle de auto voor de deur parkeert, rent Berat haar al tegemoet.
  ‘Mama, eten we flietjes?’
  ‘Nee, we eten geen flietjes, schat.’
  ‘Maa ik moet over een uu tlainen, wat eten we dan?’ Hij kijkt naar zijn vader. ‘Papa!’ Hij omhelst hem.   
  ‘Gaan we na het tlainen mee naar jou?’ 
  ‘Ja, jullie gaan na het trrrainen mee naar mij.’ 
Bente komt aanrennen. ‘Het is toch nog geen wisseldag?’
  ‘Mama gaat weer daten,’ zegt Mehmet. 
  ‘Dat hoeven ze niet te weten,’ sist Pascalle. 
  ‘Papa, kan jij op flietjes tlakteren?’ Berat kijkt hem smekend aan.
  ‘Vooruit dan, ik zal op frrrietjes trrrakteren.’ Mehmet kijkt Berat diep in zijn ogen om de woorden kracht
bij te zetten.
  ‘Verbeter hem toch niet steeds. Daar wordt hij helemaal onzeker van.’ Pascalle pakt ondertussen een
briefje en een pen om de bestelling op te schrijven.

            ‘Verbeter hem toch niet steeds. Daar wordt hij helemaal onzeker van.’

  ‘Wil jij een kloket, Berat?’
  ‘Jeetje Pascalle, waar slaat dat op. Zo leert hij het nooit.’ Mehmet schudt zijn hoofd. 
  ‘Laat hem toch. Hij leert het heus wel ooit. Hij is nog zo jong. Trouwens, ik vind het wel schattig.’ Pascalle
geeft het briefje aan Bente, die al klaar staat om de frietjes te halen. 
  ‘Schattig?’ Mehmet’s mond valt open van verbazing. ‘Pascalle, hoe kan je dat toch menen? Straks lachen
ze hem allemaal uit.’
  ‘Nou, dan werk je daar maar aan als hij bij jou is. Ik ga hem niet steeds corrigeren.’
  ‘Er is een nieuwe praktijk voor logopedie in Luyksgestel. Logopedie bij Pleun. Ik zal eens contact met
haar opnemen.’ Mehmet pakt ondertussen de bordjes uit de kast. 
  ‘Heeft zij wel ervaring dan?’ Pascalle veegt snel een keer met een doekje over de tafel.  
 ‘Ze heeft zeker ervaring. Bovendien, mensen die net beginnen, hebben vaak goede en frisse ideeën, zijn
enthousiast en hebben kennis van de allerlaatste ontwikkelingen. Ik hoorde dat ze in haar praktijk een
belevingskamer heeft, waar kinderen spelenderwijs nieuwe spreekgewoonten aanleren.’
 ‘De friet,’ roept Bente vanaf de achterdeur. 
 ‘Lekkel, Flietjes en kloket!’ Berat zit als eerste aan tafel. 
 ‘Oké, je hebt gelijk.’ Pascalle glimlacht. ‘Laat het me weten als je een afspraak hebt gemaakt.’
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Ben jij ondernemer en Wil je ook een
verhaal in de verhalen-e-talage? 

... wordt Betsie weerteleurgesteld?

Kan Brigitte, Mirtheloslaten?
 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: 
deverhalenetalage@outlook.com

Like de Verhalen-etalage op 


