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Dit lekkerste leesvoer bewaar je niet tot
het laatst.  Lees snel verder...
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Het vreselijke lot van Lia. 

Is vriendschap een illusie?

liken is leuk!



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 snel verder op de
volgende pagina.

 

Buon Gusto
Hof 74, Bergeijk

0497-782157 
Andrea@buongusto.nl

www.buongusto.nl
 

 

 

Brigitte zoekt haar nieuwe tas door. ‘Er zitten zoveel ritsen en vakken in. Ik moet er nog aan
wennen.’
  ‘Wil je mijn bril lenen?’ vraagt Nicolien, de schoolvriendin waar Brigitte mee opgroeide. 
  ‘Zal ik het menu voorlezen?’ Mirthe houdt de kaart voor zich en begint bij de soepen. Iedereen
luistert mee. ‘Zuppa di pommodoro, zuppa di funghi, zuppa di pesce.’
  ‘Wat is pesce?’ Amelie, de zus van Carlos, trekt haar wenkbrauwen op. 
  ‘Vis,’ zegt Mirthe kort en leest verder. Brigitte leunt achterover. ‘Wat heerlijk om voor
makkelijk te gaan. Geen gedoe met sjouwen van kratten en stoelen. Niet de hele avond lopen
met zoutjes en drankjes. Dit wordt voor mij het nieuwe ‘jarig zijn’. Lekker overzichtelijk met de
mensen die het dichtst bij me staan op een zonovergoten terras op een prachtig plein.’ 
Nicolien heft het glas.’ Daar proosten we op.’ 
  ‘Die vissoep lijkt me heerlijk.’ Amelie likt haar lippen. 
Andrea komt lachend aanlopen als Brigitte haar hand opsteekt.
  ‘Natuurlijk,’ zegt Andrea als Brigitte vraagt of ze nog een paar flessen wijn kunnen bestellen. 
  ‘We gaan voor de Bianco Salento en de Il Pumo rosato.’ Mirthe lacht om de uitspraak van
Brigitte. 

                      'Dit wordt voor mij het nieuwe ‘jarig zijn’.

Zeeduivel, ossenhaas, risotto, gegrilde groenten, iedereen roept door elkaar voordat ze tot een
keuze komen. Als Andrea de bestelling heeft opgenomen en Carlos zachtjes het  
 ‘langzalzelevenlied’ inzet, komt Pascalle voorbijlopen. Brigitte probeert onzichtbaar te worden,
maar het is te laat. Pascalle loopt het terras op en kijkt naar het feestvierende gezelschap. In
haar hand heeft ze een cadeautje met een gouden strikje erom. ‘Ik ben op weg naar je huis,’
zegt Pascalle beduusd. 
Brigitte schuift wat op en neer. ‘Sorry Pascalle, ik had je moeten bellen, maar dit jaar vier ik
mijn verjaardag alleen met intimi.‘ 
  ‘Alleen intimi?’ Ze laat het cadeautje bijna uit haar handen vallen. ‘En wat ben ik dan?’ De
onderdrukte woede is hoorbaar in haar stem. Brigitte zoekt naar woorden. 
  ‘Ik bedoel mensen in mijn eerste schil, snap je. Jij zit in mijn tweede schil,’ bazelt Brigitte. 
Carlos maakt ruimte aan tafel en pakt een extra stoel voor Pascalle. ‘Kom erbij, Pascalle. Laat
Brigitte maar kletsen over schillen.’ 
  ‘Het enige wat ik met haar wil schillen, is een appeltje.’ Pascalle gaat beledigd op de stoel
zitten. 
  ‘Sorry, Pascalle.’ Brigitte buigt haar hoofd. ‘Hoe kan ik het goedmaken?’ Pascalle snuift de geur
op die uit de keuken komt. ‘Dit eten maakt me week, Brigitte. Ik zal het je meteen vergeven.’ 
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Never Stop Travelling
Bergeijk 

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

lees het en je weet het!

 

 

  ‘Ssst.’ Brigitte houdt haar vinger voor haar mond als Carlos binnenkomt en wendt zich weer tot
haar laptop. Carlos fronst zijn wenkbrauwen. ‘Wat doe je?’ 
  ‘Ik kijk naar een Webinar van Jolanda en Ruud.’
Carlos kijkt over de schouder van Brigitte mee. ‘Zijn dat influencers?’ 
  ‘Doe niet zo stom. Ga weg.’ Brigitte duwt Carlos aan de kant. ‘Straks zien ze je.’
Carlos gaat op de bank zitten en rekt zich uit. 
  ‘Vergeet vooral niet om vooraf je bankpas op Midden-Oosten te zetten,’ hoort hij Jolanda zeggen. 
  ‘Waar gaat dat over?’ Carlos krabt achter zijn oren. ‘Heb je al iets gehoord van Mirthe en Lotte.
Zijn ze goed aangekomen op Sicilië?’ 
  ‘Ja, ze stuurden foto’s dat ze op een elektrische step door Palermo sjezen.’ Brigitte blijft strak
naar het scherm kijken terwijl ze praat. 
  ‘Hebben ze die gehuurd?’ 
  ‘Nee, dat gaat via een app. Die dingen staan overal en … nou ja… Jolanda heeft dat allemaal
uitgelegd. Zij zijn er in ieder geval heel content mee.’ Ze duikt bijna in het scherm. ‘En nu stil, ik
mis een heleboel informatie. Ga maar in de tuin zitten.’
 
 'Als ik jou kan verkopen voor honderd kamelen, vind ik het wel interessant.’

Uitgelaten komt Brigitte na een uur de tuin ingelopen. ‘Ik weet waar ik naar toe wil en jij moet het
ook willen, want ik wil niets anders dan dit.’ Ze gaat voor Carlos staan. ‘Wij gaan naar Saoedi-
Arabië.’ 
  ‘Hoe kom je daar nou bij? Normaal gesproken heb je al moeite met een weekendje Cadzand.’
  ‘Het is daar fantastisch. Ruud en Jolanda zijn daar geweest en die foto’s… niet normaal, zo mooi.’
   ‘Hou er eens mee op om die twee te benoemen of je ze al jaren kent.’
   ‘Nou, ze voelen heel vertrouwd en ze inspireren me enorm.’ Ze danst bijna om Carlos heen.    
   ‘Moet je luisteren. Ze zijn daar supergastvrij. De Saoediërs zijn erg trots op hun land en blij 
dat je komt.’
   ‘Ja natuurlijk. Wij brengen een hoop geld mee.’ 
   ‘Nee Carlos, het is juist een rijk land en ze willen vooral dat jij het daar leuk vindt. Je hoeft
nergens entree te betalen!’
  ‘Geloof je het zelf.’
  ‘Natuurlijk, kijk anders zelf naar die presentatie. Jolanda stuurt hem door. Zo inspirerend. Ik kijk
nu heel anders naar dat land. Er is nul procent criminaliteit.’
  ‘Hebben ze daar kamelen?’
  ‘Het stikt daar van de kamelen, hoezo.’
  ‘Als ik jou kan verkopen voor honderd kamelen, vind ik het wel interessant.’
Brigitte gooit een krant naar Carlos hoofd. 
  ‘Of één. Da’s al genoeg.’ 

Het 

vrese
lij

ke 

lot
 

van Lia
.



Lees snel verder!

 

 

 

 

 

Ester van den Hoek UITVAART
Van Cuijkstraat 30, Valkenswaard

06-44312423 
ester@ester-uitvaart.nl 

www.estervandenhoekuitvaart.nl
 

 

  ‘Moet je kijken, al die bonen.’ Riet staat in de moestuin van Lia en kijkt met open mond
naar het paradijs op aarde. Zo noemde haar schoonzus Lia het altijd. ‘En die
zonnebloemen, prachtig.’ 
  ‘En hier de bloemkolen.’ Ben bukt en schuift wat bladeren opzij. ‘En wat een courgettes.
Allemaal klaar voor de oogst.’ Riet kijkt naar Ben. Ze ziet zijn lippen trillen, er ligt een
traan op zijn ooglid, klaar om te vallen. Steeds wordt hij overvallen door verdriet. Hij was
nog nooit zo geschrokken als gisteren, toen hij Lia’s moestuin inliep. Even wist hij niet wat
hij zag. De schoenen van Lia lagen er raar bij. Eerst dacht hij dat ze was gevallen, maar
toen hij aankwam, zag hij meteen dat ze dood was. 
  Ester loopt het tuinpad op. In haar handen draagt ze een doosje. 
  ‘Zijn dat de rouwkaarten al?’ Ben veegt zijn handen af aan zijn broek en pakt er één. 
  ‘Wat mooi.’ Hij houdt de kaart voor zich. Op de voorkant staat een foto van de moestuin.
Ester had gisteren een prachtige foto gemaakt van Lia’s levenswerk. Ben wijst naar de
tekst op het bord dat op de voorgrond van de foto staat.  Ze kreeg het voor haar
zeventigste verjaardag.
 ‘Wie zaait zal oogsten,’ leest Riet hardop voor. ‘Dat zei ze altijd.’ Riet kijkt naar Ester. ‘Het
is heel mooi geworden, dank je wel.’
   ‘Hier trakteerde ze iedereen op een ijsje.’ Ben houdt de foto omhoog, waarop Lia haar
vrienden zichtbaar blij maakt.
  ‘Was ze jarig?’ vraagt Ester.
  ‘Volgens mij had ze die doos ijs gewonnen. Maar Lia hield nooit iets voor zichzelf. Ze
deelde alles.’
  ‘Misschien is het dan een idee om na de uitvaart haar groenten uit te delen?’ zegt Ester.
  ‘Maar dat is een geweldig idee.’ Ben springt op en klapt in zijn handen. ‘Dan kan iedereen
zelfs na haar dood van haar gulheid genieten.’
  ‘We kunnen ook haar eigen bloemen op de kist leggen, een mooie krans van
zonnebloemen. Als je wilt kan ik die maken. Of samen met familieleden als ze willen
meedoen.’ ‘Super! Wat een gaaf idee!’

     ‘Dan kan iedereen zelfs na haar dood van haar gulheid genieten.’

De oogst van Lia ligt op de keukentafel. Eén krans is al klaar. Riet prikt de oase vol
zonnebloemen. Ester geeft instructies aan Betsie, die zakjes vult met groenten, genoeg
voor een flinke pan soep. Ester schrijft ondertussen kaartjes voor aan de zakjes. ‘Je moet
de groe(n)ten van Lia hebben.’ 

 

Nooi
t 

meer
 

   g
renzel

oos
!!



 

 

Lees hieronder verder. 

  

Passie in professie
Keersop 4, Riethoven 

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

 

 

  ‘Goedemorgen.’ Evelien groet haar collega’s met een brede lach. Rian kijkt op, in haar gezicht
schuilt een donderwolk. ‘Slechtemorgen,’ mompelt ze binnensmonds terug. 
  ‘Gaat het?’ vraagt Evelien. Het lukt Rian niet meer om haar emoties weg te slikken. Haar
tranen rollen als vanzelf over haar wangen. Peter, van de ICT-afdeling, draait zijn rug naar
haar toe. Mylene blijft zich op haar scherm concentreren.
  ‘Ik trek het niet meer.’ Rian houdt haar handen voor haar gezicht. ‘Iedereen gooit allerlei
opdrachten op mijn bureau en niemand vraagt of het me lukt.’ Peter staat op en vertrekt.
Mylene staart glazig voor zich uit. Evelien nodigt Rian uit om op haar kantoor te praten.
  ‘Ik heb deze niet zien aankomen.’ Evelien zet een cappuccino voor Rian neer. ‘Loop je hier
allang tegenaan?’ Rian knikt. 
  ‘Het is nooit anders geweest. Ik ben kapot, pieker me suf en ben onzekerder dan ooit.’ 
  ‘Hoe komt het dat je nooit hebt aangegeven dat het je teveel wordt?’
  ‘Ze zullen denken dat ik niet geschikt ben voor dit werk als ik het niet aankan.’
Evelien kijkt vol herkenning naar Rian, die met afhangende schouders tegenover haar zit. 
  ‘Weet je, Rian. Ik herken wat je zegt, maar ik heb inmiddels veel bijgeleerd.’ Ze wijst naar
haar bureau. ‘Zie je hier stapels opdrachten?’ Rian schudt haar hoofd. ‘Zoals jij denkt te weten
wat anderen van je denken, dat deed ik eerst ook. Ik ben naar Ank van Lieshout geweest. Van
haar heb ik geleerd me af te vragen of mijn gedachten ‘waar’ zijn. Haar bedrijf heet ‘Passie in
Professie’. Je moet haar maar eens Googelen.’ Evelien ‘buigt zich naar voren. ‘Ik kan inmiddels,
zonder schuldgevoel, mijn grenzen aangeven.’
  ‘Allemaal leuk en aardig, maar heeft het nut als ik verander als ik amper contact kan krijgen
met Peter en Mylene?’
  ‘Zeker wel. Maar je hebt gelijk. Zij kunnen ook wel wat coaching gebruiken.’

                 ‘Slechtemorgen,’ mompelt ze binnensmonds terug. 

Peter en Mylene staren voor zich uit als Evelien klaar is met de uitleg over het teamuitje. 
 ‘Teamcoaching met paarden,’ mompelt Mylene.
  ‘Al dat gepraat over gevoelens. Daar heb ik niet zo’n zin in. Gaan we dan daarna ook samen
om een kampvuur zitten en ‘Kumbaya my Lord’ zingen?’ Peter rolt met zij ogen. 
  ‘Paarden praten niet, Peter. Ze laten je wat ervaren.’ Evelien gaat rechtop staan. ‘Jullie zullen
zien dat het ons veel kan brengen. Meer werkplezier, verbinding en stabiliteit in het team.’
  ‘Oh Lord, Kumbaya,’ Peter buigt voorover. Iedereen lacht. 

Wor
dt

 

Meh
met

 

nie
t 

go
ed

?



 

 

 En? En?...

 

Logopedie bij Pleun
Dorpstraat 75  Luyksgestel 

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

 
 

 

Pascalle vliegt overeind als haar telefoon gaat. Haar enthousiasme matigt als ze op haar
display ziet dat het Mehmet is. 
  ‘Ja, zeg het eens.’ Haar stem klinkt vlak.
  ‘Ha… i…. so….ie.’ Klinkt het aan de andere kant van de lijn.
  ‘Mehmet? Wat is er? Waar zijn de kinderen? Zijn jullie oké?’ Pascalles hart klopt als een dolle.
Ze hoort enkel nog wat gerommel. ‘Ik kom eraan.’ Ze haast zich naar de auto en rijdt vol gas
naar Mehmet’s huis. Als ze binnen is, zit Mehmet aan de keukentafel. 
  ‘Wat is er aan de hand?’ Pascalle staat nog steeds in de paniekstand. 
Stem kwijt, schrijft Mehmet op een blocnote. 
  ‘Is dat alles?’ Pascalle haalt opgelucht adem. ‘Ik dacht: je bent niet goed geworden.’ 
Kunnen de kinderen bij jou? Het handschrift van Mehmet is schools. 
  ‘Nee, dat kan niet. Ik heb het druk, zit helemaal vol deze week.’ 
Daten? De grote letters knallen van het papier.
  ‘Nee, helemaal niet. Zo wanhopig ben ik ook weer niet.’
Net als Pascalle de deur wil uitlopen, komen de kinderen de tuin inrennen. 
  ‘Mama,’ roepen ze in koor. ‘Mogen we met jou mee? Papa kan niet praten.’
  ‘Sorry, maar dat kan niet. Mama heeft heel veel afspraken.’ Ze aait Bente over haar hoofd. 
  ‘Papa moet ook naar Pleun.’ Berat klapt in zijn handen. ‘Mag ik mee?’

                       Pascalle staat nog steeds in de paniekstand. 

 ‘Papa moet nog leren praten,’ lacht Berat als ze bij Pleun binnenlopen. Mehmet kucht. 
 ‘Het is beter om niet te kuchen, ’zegt Pleun. ‘De stembanden komen met iedere kuch met een
grote klap tegen elkaar aan, waardoor ze geïrriteerd raken.’ Mehmet begint te fluisteren. 
 ‘Sorry, ik ben wel streng, maar fluisteren om je stem te ontzien is een grote belasting.’
 ‘Papa doet alles fout. Je moet heel streng zijn voor papa,’ lacht Berat. ‘Hij is zelf ook heel
streng op school.’ Berat kijkt triomfantelijk naar Pleun. 
 ‘Ben je onderwijzer?’ 
  ‘Ik heb een hele drukke klas dit jaar,’ zucht hij. ‘Ik ben er heel gespannen van.’
  ‘Probeer de kracht met praten uit je buik te halen in plaats van uit je keel.’ Pleun doet het
voor en spreekt vanuit haar buikademhaling. Mehmet doet het na. 
  ‘Heb je een belletje waarmee je de klas rustig kunt krijgen?’ 
  ‘Ja, en ik drink tussendoor water, maar ik blijf last houden. Ik denk dat ik te gespannen ben.’
  ‘Dan gaan we samen oefenen met een ontspannen houding, zodat je je stembanden het
minst belast. Je mag gaan staan.’
  ‘Ha, ha, papa moet leren staan. Dat kan ik allang!’
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Ben jij ondernemer en Wil je ook een
verhaal in de verhalen-e-talage? 

Wie lijkt er op eenpanda?
...Waarom wil Carlos snelnaar huis?

... 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  


