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

I am hungryfor yourstory

4

Veel leesplezier!
Enjoy!

Waarom is Lia niet blij met haar cadeau?

Waarom kreeg Sofie de luxaflex niet open?

Betsie is een nachtmerrie!! 

Hoezo dat nu weer? 



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 

 

   ‘Heel leuk, zo’n surpriseparty. Ze weten dat ik eigenlijk niet van feesten houd, maar dit was erg
leuk.’ Lia klinkt opgetogen.
   'Ik vond het ook gezellig.’ Riet houdt de telefoon van haar oor als Lia schatert van het lachen.  
   ‘Zijn jullie nog goed thuisgekomen. Ik hoorde onze Ben met een dubbele tong praten en dacht als
dat maar goed gaat.’
   ‘Ja hoor, we zijn recht naar huis gefietst.’
   ‘Maar goed, nu ik je toch aan de lijn heb. Ik hoorde dat het gezamenlijk cadeau een idee van jou
was, klopt dat?’
   ‘Ja, hoezo?’
   ‘En heb jij het gedicht er ook bijgemaakt?’
   ‘Ja, samen met Ben.’ Riet’s stem slaat over. ‘Is er iets mis mee?’
   ‘Iets mis. Ach, het is nogal confronterend, snap je. Begrijp me niet verkeerd, Riet.’ Lia schraapt
haar keel. ‘Ik vind zo’n cadeaubon van Winnie’s Huidzorg echt geweldig. Je kan me geen groter
plezier doen, maar dat jullie specifiek een behandeling geven om mijn ouderdomsvlekken te
verwijderen, vind ik best kwetsend.’

                                       ‘Maar goed, nu ik je toch aan de lijn heb.'

  ‘Kwetsend? Je vertelde laatst dat je al jaren crèmes gebruikt tegen ouderdomsvlekken en dat die
niet helpen. Ik hoorde laatst dat die crèmes niet diep genoeg in de huid kunnen komen en dat
Winnie een soort lichttherapie kan toepassen waarmee de vlekjes verdwijnen. Dat gun ik jou, Lia.’ 
  ‘Oh, dat klinkt inderdaad niet slecht. Maar, ik dacht ik moet het je zeggen, anders blijft het wringen
en dan stapelen dingen zich op, snap je? Goed dat het nu uit de lucht is. Je weet hoeveel moeite ik
heb met ouder worden.’
  ‘Dat weet ik, juist daarom.’
  ‘Hoe werkt dat dan?’
  'Het is een speciale behandeling die met Intense Pulse Light apparatuur wordt uitgevoerd. Op de
website van Winnie’s Huidzorg staat het allemaal uitgelegd.’ 
  ‘Ik ga me er direct in verdiepen. De techniek staat voor niks tegenwoordig!’
  ‘Zeg dat wel. Ze kan bijvoorbeeld ook rimpels verminderen en couperose weghalen.'
  ‘Dat is geweldig. Dank je wel. Ik neem al mijn woorden terug. Fijn dat je tegenwoordig ook op een
leuke manier oud kunt worden.’ 
  ‘Maar nu ik je toch aan de lijn heb.’ Riet haalt diep adem. ‘Heb jij tegen Betsie gezegd dat ik vroeger
de couperosekoningin van de Kempen was?’  
  ‘Sorry Riet. Ik was gekwetst en dacht: ik pak je terug.’ Lia sluit haar ogen van schaamte. ‘Hoe ben je
daar trouwens van afgekomen?’
  ‘Wat denk je?’
  ‘Oh natuurlijk. Ik snap het al. Door Winnie.’
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Lees snel verder!

 

 

Sofie kijkt om zich heen en wrijft over haar gezwollen arm als ze in de wachtkamer zit. Als ze door
Bernadette geroepen wordt, staat ze meteen op. 
Als Sofie in de behandelkamer zit, bekijkt Bernadette haar arm. 
  ‘Die is flink gezwollen, daar zal je wel last van hebben.’
Sofie knikt. ‘Het is toch al een paar maanden geleden dat ik aan mijn borst geopereerd ben. Nog geen  
week geleden voelde ik dat er een zwelling kwam opzetten. En zie mij nu.’ Sofie kijkt naar haar arm
die er strak en pijnlijk uitziet.
  ‘Zwelling ontstaat wanneer het lymfevatenstelsel beschadigd of geblokkeerd is. De normale
drainage van de lymfe is dan onderbroken.’
  ‘Mijn okselklieren zijn weggehaald,’ fluistert Sofie. 
  ‘De eiwitten worden niet meer afgevoerd, trekken vocht aan en dit vocht stapelt zich op in de
weefsels.’ Bernadette staat op en raakt Sofie’s arm voorzichtig aan. ‘Lukt het om je arm wat omhoog
te bewegen?’
  ‘Moeilijk, het lukt me zelfs al dagen niet om de luxaflex te openen.’
  ‘Dat kan ik me voorstellen.’ Bernadette kijkt Sofie begripvol aan. ‘Je mag op de behandeltafel gaan
liggen voor een manuele lymfedrainage.’

                ‘Gelukkig ben ik weer schoon, maar de angst zit nog in mijn lijf.’ 

  ‘Wat is dat?’
  ‘Dat is een massagetechniek waarbij ik rustig masserende bewegingen maak op het lichaamsdeel
waar de vochtophoping zich bevindt.’ 
Sofie trekt haar bovenkleding uit, gaat op de behandeltafel liggen en beweegt haar arm omhoog.                 
'Hierdoor verbetert de afvoer van het vocht waardoor de zwelling vermindert. Ook kunnen
lymfevaten die normaal niet functioneel zijn, de taak van de getroffen lymfevaten overnemen.’
Sofie sluit haar ogen en ondergaat de zachte bewegingen van Bernadettes handen. 
  ‘Ik ontdekte het toen ik onder de douche stond,’ zegt Sofie zacht. ‘Tijdens het wassen, voelde ik een
knobbeltje. Het voelde meteen alsof er een doodvonnis boven mijn hoofd hing.’
  ‘Dat kan ik me voorstellen,’ antwoord Bernadette. 
  ‘Al snel werd duidelijk dat ik borstkanker had. Mensen om me heen probeerden me te troosten met
de het idee dat de artsen zoveel kennis hebben en mij weer beter zouden maken. Ik wilde daar graag
in geloven, maar je hoort zoveel verhalen van vrouwen bij wie het niet goed afloopt.’
  ‘Het lijkt mij ook erg spannend. Ik begrijp dat wel.’ Bernadette masseert rustig door. 
  ‘Gelukkig ben ik weer schoon, maar de angst zit nog in mijn lijf.’ 
  ‘Ik zal je zo meteen wat oefeningen meegeven om je te ontspannen.’
  ‘Wat fijn. Ik ben in goede handen, dat voel ik.’ Sofie glimlacht. 

 
 

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

info@merasfysiotherapie.nl 
www.merasfysiotherapie.nl
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Wat dan??? 

 

Logopedie bij Pleun
Dorpstraat 75, Luyksgestel 

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

 

 

De hakken van Pascalle tikken snel en ritmisch als ze gehaast bij Mehmet het tuinpad oploopt. 
  ‘Sorry,’ roept ze van een afstand. Mehmet en Berat staan al klaar om te vertrekken.
  ‘Kan je niet één keer op tijd komen?’ Mehmet kookt van woede, maar houdt zich in. ‘Het lijkt je
niets te interesseren, ’mompelt hij binnensmonds terwijl ze de auto instappen.  
  ‘Het interesseert me wel, maar waarom moet je dit plannen in de week dat ik de kinderen niet
heb? Ik had eigenlijk andere plannen.’ Pascalle start de auto en drukt het gaspedaal flink in. 
  ‘Het is alleen deze eerste afspraak dat we samen gaan. Dat hebben we toch afgesproken?’
  ‘Ik vind het zonde van mijn tijd, we kunnen toch zelf met hem oefenen?’ Pascalle schakelt door.  
Mehmet zucht: ‘Om logopedist te worden, volg je een vierjarige HBO opleiding. De oefeningen die
een logopedist met een kind doet, passen bij een specifiek kind met specifieke problematiek. Als
iedereen zelf maar wat aanrommelt met oefeningen, vraag je om problemen.’
  ‘Ach, meneer heeft zich weer goed ingelezen.’ Pascalle gooit het stuur om als ze te laat ziet dat ze
rechtsaf moet. 
  ‘Mama, jij moet lustig lijden,’ roept Berat vanaf de achterbank en gaat weer rechtop zitten. 
  ‘Mama doet alles lustig.’ Mehmet kijkt boos voor zich uit. 
  ‘En mama lijdt ook,’ voegt Pascalle toe en kijkt Mehmet vinnig aan.

         ‘Ik vind het zonde van mijn tijd, we kunnen toch zelf met hem oefenen?’

  ‘Wauw dit is mooi.’ Berat kijkt stralend om zich heen als hij bij Logopedie bij Pleun binnenstapt. 
  ‘Hallo Berat. Wat fijn dat je er bent.’ Pleun straalt en stelt zich voor.
  ‘Kijk papa, een tent! Gaan we kamperen?’
  ‘Misschien wil Pleun wel met jou kamperen?’ lacht Mehmet en richt zich tot Pleun. ‘Hoe komt het
eigenlijk dat kinderen een letter niet kunnen uitspreken?’
  ‘De letter R is voor veel kinderen moeilijk. Het kan zijn dat een kind niet weet hoe hij zijn tong
moet plaatsen om dit geluid te maken, het kan ook dat een kind te lang een fopspeen heeft
gehad.’
  ‘Dat is het, valt Pascalle haar in de rede. Ze kijkt naar Mehmet. ‘Jouw moeder gaf hem de speen
nog toen hij al bijna zes was.’ 
  ‘Helemaal niet.’
  ‘Wel en ook een drinkbeker met veel te veel suikertroep erin.’ 
Pleun en Berat trekken zich terug, terwijl Mehmet en Pascalle doorgaan met kibbelen.  
  ‘Geen rrrrruzie maken,’ klinkt het even later duidelijk uit Berat’s mond. Pleun lacht. 
Mehmet en Pascalle klappen in hun handen. 
  ‘We zullen geen rrrrrruzie meer maken,’ zegt Mehmet. 

Wat 

pr
obe

er
t S

ofi
e

 te
 

ve
rb

er
gen

? 



 

 

Lees hieronder verder

  

 

Sofie staat al zeker tien minuten voor de etalage bij Lingerie at Corina. Ze kijkt naar zichzelf in het
raam. Sinds de borstoperatie draagt ze niets anders dan wijde kleding om te verbloemen dat haar
borsten niet meer in balans zijn. Sofie haalt diep adem voordat ze naar binnen loopt. Haar benen
trillen. Niemand, behalve mensen met een medische blik, heeft haar borst nog gezien. Een borst
die nog steeds niet als de hare voelt. 
  ‘Goedemiddag.’ Een lachende Corina groet haar. ‘Kan ik je helpen of wil je even kijken?’
  ‘Misschien kan je me helpen.’ Sofie schraapt haar keel. ‘Ik heb een borstsparende operatie gehad.’
Ze kijkt naar de grond. ‘Nu draag ik een gewone voorgevormde BH met een wijde blouse erover,
maar ik wil graag weer de kleding aan die ik voor de operatie droeg. Ik heb een plakprothese
geprobeerd, maar ik was voortdurend bang dat die los zou laten en verschuiven.’
  ‘Ik begrijp het,’ zegt Corina. ‘Een prothese is heel persoonlijk en het is belangrijk dat jij een
prothese kiest waar jij je goed bij voelt.’ Corina begeleidt haar naar bh’s met de merken Amoena,
Anita en Megami. ‘Dit zijn speciale prothese BH’s.’ Ze laat haar hand langs de fijne stoffen glijden.    
‘Lust je koffie?’

               'Ik wil graag weer de kleding aan die ik voor de operatie droeg.

  ‘Lekker.’ De spanning die Sofie voelde, glijdt als een veer van haar schouders af. Ze voelt de
zachte stof van een Amoena. 
  ‘Deze stof voelt heerlijk. Mijn huid is nog heel gevoelig. Ik heb last van lymfoedeem.’
  ‘Deze heeft comfortabele, verstelbare schouderbandjes, die ondersteunen zonder extra druk op
de schouder te leggen. En kijk… ‘Corina draait de cup binnenstebuiten. ‘Deze hoesjes houden de
borstprotheses op hun plek. Daar hoeft je je geen zorgen over te maken.’
  ‘Mag ik deze passen?’ Sofie vergeet dat ze het eng vindt dat iemand haar getroffen borst ziet.
Zonder schaamte deelt ze dit intieme kwetsbare moment met Corina. De paskamer voelt als een
geborgen ruimte waar ze altijd in zou willen schuilen. 
  ‘Wat doe je dit goed,’ zegt Sofie terwijl Corina haar borst meet. ‘Je hebt er gevoel voor.’
  ‘Ik heb me altijd betrokken gevoeld met vrouwen die getroffen worden door borstkanker en de
gevolgen daarvan. Ik ga daarom een opleiding volgen voor ‘Mamacare specialiste’. Ik leer dan alles
over borstprothesen, de anatomie en medische aspecten en de gevolgen daarvan.’ 
  ‘Ik ken je pas net, maar dat is je op het lijf geschreven.’ Sofie lacht. Corina voelt trots. 

 

Lingerie at Corina
Elsenhof 8, Bergeijk

0497-338601
info@lingerie-at-corina.nl 
www.lingerie-at-corina.nl
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En...en...??

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

info@streekrestaurant.nl
www.streekrestaurant.nl

 
 

 

 

  ‘Ik ben blij dat het weer beter met je gaat, Sofie.’ Betsie steekt haar hand op naar Geert die met
een dienblad door het restaurant loopt. Ze kijkt om zich heen en glimlacht naar Gijs en Evelien
die een paar tafels verderop zitten. Het gezicht van Evelien verandert in een donderwolk. 
  ‘Ik benoem je moeder nu officieel tot grootste nachtmerrie van mijn leven. Ze zit hier iedere
keer als wij er zijn.’ Evelien snijdt driftig een stuk van haar pastinaakquiche af. ‘Zullen we van
plek wisselen, ik kan dat mens niet meer zien.’
Ze kijkt met een vloek in haar ogen in de richting van Betsie als ze met haar rug naar haar
schoonmoeder gaat zitten. 
Betsie proost met Sofie op een gezellige avond. ‘Heerlijk, zo’n wijntje van eigen bodem.’
  ‘Lekker.’ Sofie geniet zichtbaar. ‘Ik herken het wel, Betsie. Altijd dat drukke gedoe van mensen,
het komt nooit meer uit als je belt of langskomt.’
  ‘Ik heb de kleinkinderen al weken niet gezien. Straks gaan ze naar de middelbare school en dan
willen ze niet meer naar oma toe.’ Betsie maakt plaats voor Geert die een heerlijke carpaccio
voor haar neerzet. ‘Zei je straks dat die kaas uit Hoogeloon komt?’ vraagt Betsie. 
  ‘Klopt,’ zegt Geert en het vlees komt uit Berkel Enschot. Eet smakelijk.’

     ‘Ik benoem je moeder nu officieel tot grootste nachtmerrie van mijn leven.'

Betsie doet haar ogen dicht als ze een hap neemt. ‘Wat is dit verrukkelijk.’ Ze gaat rechtop zitten.    
‘Ik mag niet meer spontaan langskomen. Ik moet een afspraak maken en mag pas over zes weken
komen van drie tot vijf uur. Ik weet dat ze hier graag komen, dus dan zien ze me hier. Ik kom hier
toevallig ook heel graag.’ Betsie veegt met een servet over haar mond en kijkt in de richting van
Gijs. ‘Het komt allemaal door haar. Gijs is niet zo, maar zij.’ Ze blaast haar ongenoegen van zich af.
Gijs glimlacht naar Betsie. 
  ‘Lach jij nu naar je moeder? Dat moet je goed doen. Zo bevestig je haar kinderachtige gedrag.’ 
  ‘Misschien is het ook wel kinderachtig van jou om haar pas over zes weken in te plannen,
Evelien.’ 
Evelien zwijgt en slaat haar glaasje Teutennat in een keer achterover.  
  ‘Dit is zo lekker allemaal en ik laat de pret gewoon door haar bederven.’
  ‘Precies, jij laat dat toe. Jij bent tegen haar in verzet. Daar heb je meer last van dan van haar.’ 
Evelien zucht: ‘Je hebt gelijk.’ Ze kijkt naar Geert. ‘Doe mij nog maar een glaasje Teutennat en geef
die dames daar nog maar een wijntje.’ 
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Ben jij ondernemer en Wil je ook een
verhaal in de verhalen- e-talage? 

...Is voor Rian de grensbereikt?...
 Door welk vreselijk lotwordt Lia getroffen?

...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  


