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

I am hungryfor yourstory

3

Dit lekkerste leesvoer bewaar je niet tot
het laatst.  Lees snel verder...

De mysteriedate wordt onthult!

Laat Betsie zich nog afwijzen?

Met wie heeft Pascalle intieme
gesprekken?

Waar gebeuren de meeste ongelukken?

Enjoy!



Welkom in 
De Verhalen e-talage

       
  Mooiste

 groet
, 

Petri v
an 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 snel verder op de
volgende pagina.

 

Buon Gusto
Hof 74, Bergeijk

0497-782157 
Andrea@buongusto.nl

www.buongusto.nl
 

 

Pascalle rent naar boven als ze de kinderen bij hun vader in de auto ziet stappen. In het begin van de
scheiding vond ze het verschrikkelijk als de kinderen naar Mehmet gingen. Nu ze eraan gewend is,
kan ze de me-time steeds meer waarderen. Ze stift haar lippen en doet een extra knoopje van haar
bloesje open. 
Voor de zoveelste keer leest ze de uitnodiging van haar mysteriedate. ‘Om 19.00 uur bij Buon Gusto,
onder de boterlinde’.  
Pascalles staat stil als ze het volle terras scant op zoek naar een man alleen. Haar hart maakt een
paar slagen extra als ze hem ziet zitten. ‘Dit is niet waar,’ mompelt ze. Net als ze rechtsomkeer wil
maken, ziet ze Stijn met een brede lach op zich afkomen.
  ‘Hoi,’ zegt ze mat. 
  ‘Wat zie je er prachtig uit,’ Stijn dirigeert haar naar hun tafel. 
Terwijl Stijn de aandacht vangt van Andrea, knoopt Pascalle haar bloesje tot boven toe dicht. 
  ‘Ik wil geen voorgerecht,’ zegt Pascalle. Die zich ter plekke voorneemt deze date niet lang te laten
duren. Als ze op het menu kijkt en de antipaste ziet, heeft ze meteen spijt van haar stelligheid. Het
water loopt haar in de mond. 

               Ze stift haar lippen en doet een extra knoopje van haar bloesje open. 

  ‘Ik neem de Albacore tuna e scampi con sesamo.’ Pascalle voelt zichzelf een beetje smelten bij de
gedachten hiervan te smullen.
  ‘Ik neem hetzelfde.’ Stijn kijkt Pascalle aan. ‘Zullen we er samen een fles wijn bijdoen?’
  ‘Nee, ik wil gewoon bronwater.’ Pascalle is kort van stof.
  ‘Ik wil alleen mijn excuses aanbieden, verder niets. Ik heb me misdragen, ik weet het.’ Stijn zwijgt
even en laat Andrea de drankjes op tafel zetten.  ‘Weet je. Ik wil te graag,’ vervolgt Stijn zijn praatje. 
 ‘Ik besef nu dat ik overkwam als een claimende freak.’ Hij heft het glas. Pascalle glimlacht gemaakt.
Als Andrea de prachtige gerechten op tafel zet, gaat Pascalle rechtop zitten. Bij de derde hap begint
ze te ontspannen. Haar mes glijdt door de tonijn. Wat lekker eten met je kan doen, denkt ze en voelt
haar mening over Stijn bij iedere hap milder worden. 
  ‘Ik kreeg echt de kriebels van je, maar dank je voor je excuses.’ Ze veegt haar mond af met het
servet. ‘Zullen we nog een dessert nemen?’
  ‘Daar ben ik blij mee.’ Stijn wrijft over zijn buik. ‘Een dessert gaat er altijd in. Ik ga voor de spoom van
citroenijs, wodka en limoncello.’
  ‘Dan neem ik die ook.’ Pascalle lacht. 
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Never Stop Travelling
Bergeijk 

06-51123220 (Jolanda Verdegaal)
info@neverstoptravelling.eu
www.neverstoptravelling.eu 

lees het en je weet het!

 

  ‘Dus jij bent een soort Floortje Dessing?’ Mirthe kijkt Jolanda aan en knipoogt. 
  ‘Ik heb inderdaad al heel wat van de wereld gezien. Niet zoveel als Ruud, maar het begint erop te
lijken.’
  ‘Wat leuk dat jij zo avontuurlijk bent. Was mijn moeder maar zo avontuurlijk.’ 
  ‘Je hoeft er niet bij te komen zitten mam,’ zegt Mirthe als Brigitte wil aanschuiven. Ontgoocheld  gaat
Brigitte terug op de bank zitten. 
Lotte zit aan tafel met een stapel reisboeken voor haar neus. 
  ‘Jullie hebben je al georiënteerd, zie ik.’ Jolanda neemt een boek in haar hand.  
  ‘We komen er niet uit. Bij iedere bestemming die we noemen, maakt mama ons bang met enge
verhalen die daar gebeurd zouden zijn. In haar ogen valt alles buiten Brabant af.’ 
  ‘Wij hebben de ervaring dat mensen over de hele wereld vaak aardig en behulpzaam zijn,’ zegt Jolanda.
   ‘Maar je moet wel weten naar welke plekken je zeker niet naar toe moet gaan. Waar moet jullie    
 bestemming aan voldoen?’ 
  ‘We willen cultuur, natuur, avontuur, zee, sportief, terrasje, uitgaan, vriendelijke mensen. Ik zag op
Facebook dat jullie pas in Saoedi Arabië geweest zijn, toch?’
  ‘Klopt, prachtig land, vriendelijke mensen, maar alcohol is er streng verboden.’ Jolanda kijkt Lotte en
Mirthe om beurten aan.
  ‘Nee, dan laat maar.’
  ‘Dan blijven jullie wel lekker helder,’ roept Brigitte vanaf de bank. Mirthe zucht.

                                    'In haar ogen valt alles buiten Brabant af.’ 

  ‘Ik zie dat je een boek in je hand hebt over Sicilië.’ Jolanda wijst naar het boek in Lotte’s hand. ‘Daar kan
je alles vinden wat jullie zoeken. Het heeft geen bruisend nachtleven, maar er zijn genoeg
uitgaansgelegenheden en boordevol cultuur, natuur en alles wat jullie willen.’
  ‘Pas op voor de Maffia,’ vult Brigitte aan. ‘Voor je het weet staat Marlon Brando voor je.’
  ‘Die is allang dood mam,’ zucht Mirthe. ‘Bovendien is hij een acteur uit de Gothfather. Jouw kijk op de
wereld is niet echt betrouwbaar, mam.’ Ze gaat met haar rug naar haar moeder zitten. ‘Ik ben blij dat jij
ons helpt,’ zegt ze tegen Jolanda. ‘Jij weet tenminste waar je over praat.’
  ‘Wat ook heel avontuurlijk is: Een trekking in het Himalayagebergte.’ Jolanda laat een afbeelding zien. 
Brigitte gaat rechtop zitten.  
  ‘Nee mam, alsjeblieft geen commentaar.’
  ‘Nee nee, ik wil alleen zeggen dat ik veel vertrouwen in Jolanda heb. Ze weet echt waar ze over praat.’
Brigitte staat op en loopt richting keuken. Dan struikelt ze en ligt ze plots languit op de grond.  
  ‘Wie heeft die snoer daar neergelegd?’ Ze grijpt naar haar enkel die per minuut dikker wordt.
  ‘Je kan beter gaan reizen, mam. De meeste ongelukken gebeuren thuis.’ Iedereen lacht. 
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Lees snel verder!

 

 

 

Lingerie at Corina
Elsenhof 8, Bergeijk

0497-338601
info@lingerie-at-corina.nl 
www.lingerie-at-corina.nl

 

  ‘Mijn borsten zijn ook niet meer wat ze geweest zijn.’ Brigitte trekt haar bh-bandjes wat omhoog om de
zaak nog wat te redden.
  ‘Je hebt er wel heel wat voor teruggekregen.’ Carlos knikt naar Mirthe en Max die languit op de bank
liggen. ‘Waarom koop je niet een mooi lingeriesetje, dat zal je goed doen.’ Carlos knippert met zijn ogen.
  ‘Dat zal jou goed doen, bedoel je.’
  ‘Ons samen.’ Carlos slaat zijn armen om haar middel.
  ‘Dat is niets voor mij. Zo ordinair.’ Brigitte duwt Carlos van haar af. 
  ‘Hoe kom je daar nou bij. Ik denk dat jij van het idee af moet dat het iets onzedigs is. Jij hebt daar echt
zo’n ouderwets idee over.’ Carlos schenkt twee wijntjes in. ‘Pascalle draagt altijd lingerie. Dat geeft haar
een sensueel gevoel en daardoor krijgt ze een sexy uitstraling. Ook als niemand het ziet, van binnen
weet ze dat ze sexy lingerie draagt, wat haar zelfvertrouwen geeft.’
  ‘Hoezo weet jij dat?’
  ‘Dat vertelde ze tegen me. Jaloers?’
  ‘Helemaal niet, maar op zijn minst wel heel bedenkelijk dat ze daar met jou over praat.’
  ‘Omdat zij het heel normaal vindt, denk ik. En dat is het ook. Ze doet het trouwens niet perse om een
potentiele partner te vinden, maar om haar zelfvertrouwen te vergroten.’
  ‘Dat zal wel. Ik weet precies wat ze daarmee wil vergroten.’ Brigitte slaat haar glas wijn in één teug
achterover. Carlos omarmt haar. ‘Ik herinner je gewoon aan je vrouwelijkheid. Je bent zo mooi, maar je
lijkt het te zijn vergeten. Ik wil Pascalle nog niet, al kreeg ik er een woonboot en achthonderd kamelen
bij. En zij mij ook niet. Sterker nog. Ik kreeg het gevoel dat ze wel interesse had in jou.’

     'Ik wil Pascalle nog niet, al kreeg ik er een woonboot en achthonderd kamelen bij.'

  ‘Doe normaal, Carlos. Tot hier en niet verder.’ Ze schenkt nog een wijntje in en neemt er een flinke slok
van. ‘Misschien kunnen we wel een keer een setje bestellen bij een postorderbedrijf.’
  ‘Nee joh. We gaan naar Lingerie at Corina. Die heeft mooie en smaakvolle lingerie.’ Carlos klapt in zijn
handen van plezier. 
  ‘Hoezo weet jij wat Corina verkoopt? Oh wacht. Van Pascalle zeker.’ Carlos lacht. 
  ‘Ik vind het best wel intiem om lingerie in een winkel te kopen. Ik word er onzeker van als iemand
anders al mijn onvolkomenheden ziet.’
  ‘Corina benadrukt vooral je mooie kanten.’
  ‘Weet je dit ook van Pascalle?’ Carlos knikt. 
  ‘Heeft zij aandelen bij Corina?’
  ‘Geen aandelen, wel ervaring.’
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MERAS Fysiotherapie 
Gebint 1F 5521 WD Eersel
Dreef 31 5521 GN Eersel
Loo 30 5571 KR Bergeijk

info@merasfysiotherapie.nl 
www.merasfysiotherapie.nl

 

Lees hieronder verder. 

 

Stijn heeft het niet zo op grote gebouwen, maar als hij gezondheidscentrum ‘Dolium’ inloopt en bij MERAS
fysiotherapie aankomt, voelt hij zich op zijn gemak. 
  ‘Ken ik jou niet ergens van?’ Stijn kijkt de vrouw, die naast hem in de wachtkamer zit, van opzij aan. 
  ‘Ik ben Sofie. Ik ken jou ook ergens van.’
  ‘Jij ben de schoonzus van Arno, mijn buurman. Het schiet me ineens te binnen.’
  ‘Inmiddels ex-schoonzus, maar inderdaad dat klopt.’ 
Stijn kijkt naar de arm van Sofie. ‘Zo, die is flink opgezwollen.’
Sofie kijkt naar beneden en verandert van onderwerp. ‘Zie je Arno nog ooit?’ 
  ‘Pas nog. Fijne gast.’ Stijn kijkt op als hij zijn naam hoort. ‘Ik zie je nog wel een keer.’ Stijn knipoogt en
staat wijdbeens met zijn handen in zijn rug op. 
 Frans stelt zichzelf voor en vraagt: ‘Wat doe je voor werk?’
  ‘Ik werk in de communicatietechnologie.’
  ‘Zit je veel?’
  ‘Sinds ik vaker thuis werk wel. Op het werk hebben we ook statafels, maar thuis doe ik daar niet aan.
Meestal zit ik gewoon op de bank.’

                              Sofie kijkt naar beneden en verandert van onderwerp.

  ‘Met je laptop op schoot?’ 
  ‘Klopt. Dat vind ik relaxed. We hebben van het bedrijf een stoel gekregen die we thuis kunnen gebruiken,
maar daar worden mijn klachten niet minder van.’
  ‘Je kunt ook slecht zitten op een goede stoel,’ antwoordt Frans en geeft Stijn een subtiel zetje in zijn rug.
Stijn gaat in een reflex rechtop staan. 
  ‘Ik zie aan je houding dat je gewend bent geraakt om voorovergebogen te zitten. Je hoofd buigt naar
voren en je schouders trek je flink op. Voel je dat zelf ook?’
  ‘Nu je het zegt.’ Stijn doet zijn best om een goede houding aan te nemen, maar voelt een lichte
desoriëntatie in zijn eigen lichaam. 
  ‘Als jij altijd scheef op de bank zit, helpt je lichaam je om dat goed te kunnen doen.’
  ‘Ik wil van de pijn af.’
  ‘Dat kan,’ zegt Frans. ‘Gelukkig heeft je lichaam een zelf herstellend vermogen. Daar kun je gebruik van
maken. Je moet de goede dingen doen en de foute dingen laten, dan krijgt je lichaam de kans om het
probleem op te lossen.’
  ‘Dus jij kan me van de pijn afhelpen?’
  ‘Dat kunnen we samen doen. Ik kan wat vastzit voor je losmaken, maar jij moet het loshouden.
Zwemmen, lopen, sporten en een andere houding aannemen. Jij moet in beweging komen.’
Stijn krabt zich achter de oren. 
  ‘Ik begeleid je daarbij.’ Frans geeft Stijn een zacht schouderklopje. Stijn knikt. 
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Malpie Hoeve

Luikerweg 134 Valkenswaard
040-2019484

info@malpiehoeve.nl
www.malpiehoeve.nl 

 En? En?...

 

‘Goddank Sofie, je neemt op.’ Betsie haalt opgelucht adem. ‘Ik begon me zorgen te maken omdat ik niets
meer van je hoorde. Ik denk het zal me toch niet gebeuren dat mijn buurvrouw dagenlang dood in huis ligt.
De luxaflex bleef dicht en toen sloegen mijn gedachtes op hol en ik dacht: Dit is niet goed.’ Als Sofie geen
antwoord geeft, vervolgt Betsie haar verhaal. ‘Zeg, heb jij zin om mee te fietsen? Het is vandaag de
trouwdag van Nol en mij en hoewel hij alweer vijf jaar dood is, blijft het toch een kwaaie dag.’ 
  ‘Ik kan niet, Betsie.’ 
  ‘Morgen dan?’
  ‘Nee, ik heb het heel de week druk en volgende week komt ook niet goed uit.’ 
  ‘Ik begrijp het,’ zegt Betsie. 

    'De luxaflex bleef dicht en toen sloegen mijn gedachtes op hol en ik dacht: Dit is niet goed.’

Betsie voelt de wind in de rug als ze de pedalen van haar e-bike moeiteloos rond trapt. 
  ‘Vanaf nu laat ik me niet meer afwijzen,’ mompelt ze binnensmonds. ‘Ik zorg voortaan zelf voor vermaak.’
Betsie trapt stevig door. Als ze de vlaggen van de Malpie Hoeve ziet wapperen stapt ze af. Ze loopt over het
volle terras en stopt als ze binnen voor de ijsvitrine staat. Boer Jan groet haar met een brede lach. ‘Dat is
lang geleden, Betsie. Wat fijn dat je er weer bent.’
Betsie lacht en voelt zich weer meteen op haar gemak. 
  ‘Doe mij maar twee bolletjes mintijs met chocolade.’ Ze likt haar lippen. 
  ‘Wat te vieren, Betsie?’ ‘Jij en Nol bestelden altijd mintijs als jullie wat te vieren hadden.’
  ‘Dat jij dat nog weet.’
  ‘Ja, dat ben ik nooit vergeten. Jullie hadden vaak wat te vieren. Als er niet echt iets was dan verzonnen
jullie wel wat,’ lacht boer Jan. Betsie lacht mee en kijkt ondertussen rond of er ergens een tafeltje vrij is. 
 
Als Betsie zit, kijkt ze smullend van haar ijsje om zich heen. Ze krijgt de lach niet van haar gezicht als ze naar
de spelende kinderen kijkt. Ze kijkt op als ze een groep mensen ‘Lang zal ze leven’ hoort zingen. Ze herkent
Lia, waarmee ze ooit bevriend was en herinnert zich plots dat ze op haar trouwdag jarig was. 
  ‘Fijn dat je er weer bent,’ zegt Francien als ze een koffie met een appelflap voor haar neerzet. 
  ‘Dat heb ik niet besteld,’ zegt Betsie. 
  ‘Dit is een opdracht van Lia.’ Francien wijst naar de jarige job. 
  ‘Kom erbij zitten, Betsie.’ Lia wenkt haar en wijst naar een lege stoel. ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.’
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Ben jij ondernemer en Wil je ook een
verhaal in de verhalen-e-talage? 

Waarom is Lia gekwetstvanwege haarverjaardagscadeau? ...Hoe neemt Betsie wraak?... 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  


