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Veel leesplezier!
Enjoy!

Riet moet oppassen!

Waarom lijkt Pascalle op een panda? 

Carlos wil vier borsten!

Gelukkig hebben we de foto's nog. 



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!

 

 

 

 

Malpie Hoeve
Luikerweg 134 Valkenswaard

040-2019484
info@malpiehoeve

www.malpiehoeve.nl 

 

  ‘Hoi Betsie, ik denk ik bel je even. Het is zo lang geleden.’
  ‘Leuk Riet, ik dacht pas nog aan je.’ Betsie klinkt opgetogen. ‘Hoe gaat het en met je
kinderen?’
  ‘Heel goed en met de kinderen ook. Pascalle is een weekend weg en ik pas nu op de
kleinkinderen.’
  ‘Je past op? Ik hoor toch gewoon de vogels bij je fluiten. Zijn ze niet thuis?’
  ‘Jawel, maar ik zit buiten in de achtertuin. Bente en Berat zitten binnen. Ik heb er geen
kind aan. Ik heb voor hen allebei  een koptelefoontje gekocht en nu zitten ze, ieder voor
zich, heerlijk een filmpje te kijken. Tja, de een wil Disney, de ander ‘The Spiderwick
chronicals’. Ik denk: Gewoon ieder voor zich, bakje Chipito’s erbij en verder geen gedoe.’
  ‘Maar spelen ze dan niet buiten met dit weer?’
  ‘Oh jawel. Gisteren zijn ze buiten geweest. Lekker met hun IPad in de tuin.’ 
Betsie bijt op haar onderlip, maar kan daarmee niet voorkomen dat ze haar mening inslikt.
  ‘Dat kan toch niet, Riet. Dat is toch niet goed voor de kinderen. Die moeten bewegen,
samenspelen en van alles beleven.’
   ‘Luister Betsie, de tijd dat ik nog energie had om hen te vermaken is voorbij. Dat kan ik
niet meer opbrengen.’ 
Betsie is even stil, dan springt ze op en zegt uitgelaten: ‘Ik heb een idee! Jij zorgt ervoor dat
jullie over een half uur klaarstaan, dan neem ik jullie mee naar een fantastische plek. En
geen gemaar… ik kom jullie zometeen ophalen.’
'
             'Gisteren zijn ze buiten geweest. Lekker met hun IPad in de tuin.’ 

Bente en Berat kijken Betsie afwezig aan als ze binnenkomt. Pas als ze de auto parkeert
onder de wapperende vlaggen van de Malpie Hoeve leven ze op. 
  ‘Wauw cool man,’ zegt Bente. Hier waren wij ook voor mijn verjaardagsfeestje. Berat kan
amper wachten tot Betsie het achterportier opent en rent meteen naar de speeltoestellen. 
  ‘Mogen we de koeien zien?’ Bente stuitert van opwinding. 
  ‘Rustig, rustig.’ Riet loopt direct naar het zonovergoten terras. ‘Wat een geweldig idee,
Betsie. Kunnen we hier ook wat drinken?’
  ‘Wacht maar tot je de kaart ziet, Riet.’ Betsie lacht als ze Bente in de klimtouwen ziet. 
  ‘Wat een motoriek heeft dat kind,’ zegt Riet als ze even opkijkt van de menukaart. ‘Nou
zeg, wat een keuze. Dat ambachtelijk bereid ijs is niet te weerstaan. Zullen we een
ijsproeverijtje doen?’ Riet kijkt om zich heen. ‘Waar zijn ze nou?’
 ‘Tja Riet. Die vermaken zich. Je hebt er geen kind aan.’
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lees het en je weet het!

 

Winnie’s Huidzorg
Heerkensakker 2, Bergeijk

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

  

Brigitte kijkt op als Pascalle plots de kamer binnenloopt.
  ‘Nog lekker aan het nagenieten van je feestje?’ vraagt Pascalle. Brigitte knikt. 
  ‘Het was ook heel gezellig, maar ik ga toch maar meteen met de deur in huis vallen: Ik ben
best een beetje boos op je.’ Brigitte kijkt langs Pascalle af en neemt de woorden in zich op.
  ‘Dat ik niet uitgenodigd was omdat ik geen familie ben, tot daar aan toe.’ Pascalle barst in
tranen uit. ‘Maar, ik heb zoveel moeite gedaan om een cadeau voor jou te vinden. Ben nog
extra op en neer gefietst om inpakpapier te kopen dat bij je past. Allemaal omdat ik het
gevoel heb dat ik je beste vriendin ben.’
  ‘Het spijt me, Pascalle, maar hoe vaak moet ik nog ‘sorry’ zeggen.’
  ‘Waar het mij nu om gaat is dat je amper naar dat inpakpapier gekeken hebt. Je scheurde
het zonder aandacht kapot en frommelde het meteen op.’ Pascalle wrijft in haar ogen. De
tranen biggelen over haar wangen. 
  ‘Niet zo hard wrijven, je mascara! Je lijkt wel een panda, Pascalle.’ Brigitte houdt haar lach
binnen als ze ziet dat Pascalles pandaogen een opkomende boze blik in zich dragen. 
  ‘En dat je er nu gewoon overheen praat, alsof mijn gevoel er niet toe doet, is helemaal het
einde van onze vriendschap.’ Als Pascalle de klink van de buitendeur in de hand heeft,
draait ze zich nog eens om. ‘Ik dacht dat ik je kende, maar dat is blijkbaar niet zo. Je bent
een ijskoud mens. Bah!’ 

        'Het spijt me, Pascalle, maar hoe vaak moet ik nog ‘sorry’ zeggen.’

Pascalle’s handen trillen nog van woede als ze met haar wenkbrauwpotlood haar
wenkbrauwen wil tekenen. Als ze in de spiegel kijkt, ziet ze dat het scheef is. Pascalle gromt
als een valse hond en gooit het potlood tegen de spiegel. ‘Dat gedoe ook altijd,’ sist ze.   
 ‘Pandaogen, hoe durft ze. Alsof zij er alle momenten van de dag verzorgd uitziet.’ Dan denkt
ze aan Winnie’s Huidzorg. Suzan, die bij haar werkt, is een expert in het aanbrengen van
permanente make-up. ‘Dat is het!’ Pascalle huppelt naar haar mobiel en twijfelt geen
seconde om een afspraak te maken.
  ‘Samen met Suzan bepaal je de kleur en vorm van je permanente make-up. Je zal er
jarenlang plezier van hebben,’ zegt Winnie. ‘Het is het perfecte accent op je natuurlijke
schoonheid.’
Pascalle streept de afspraak met Brigitte door en zet die met Suzan ervoor in de plaats. 
  ‘Permanente make-up zal me nooit in de steek laten.’ Pascalle lacht. 
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Lees hieronder verder

  

 

 

Lingerie at Corina
Elsenhof 8, Bergeijk

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

 

 ‘Wat kijk je sip?’ Carlos kijkt naar Brigitte als hij zijn jas ophangt. ‘Voel je je niet goed?’
  ‘Ik heb een aanvaring gehad met Pascalle. Ze vindt me een ‘koud mens’.’ Brigitte kijkt Carlos
met droeve ogen aan.
 ‘Een koud mens? Hoezo dat?’
   ‘Niet doen, Carlos. Ik heb daar geen zin in.’ Carlos loopt naar de keuken en schenkt een paar
wijntjes in. ‘Ga je me nou dronken voeren, zodat ik zin krijg?’
  ‘Natuurlijk niet, zo ben ik niet.’
  ‘Laat me niet lachen. Ook al ben ik me je getrouwd, kan ik je toch een #metoo bezorgen, hoor.’
  ‘Dan klaag ik jou aan voor slavenarbeid,’ lacht Carlos. ‘Proost.’ Ze heffen hun glazen.
  ‘Misschien moeten we toch een keer lingerie kopen, zoals jij laatst voorstelde.’ 
Carlos kijkt blij op, staat op en pak zijn jas. ‘Laten we meteen gaan.’
  ‘Was je in alles maar zo voortvarend,’ lacht Brigitte. 

                            ‘Vier borsten? Nou dat lijkt me wel wat.’

  ‘Deze is mooi.’ Carlos houdt een kleurig doorzichtig setje van Marie Jo omhoog. 
  ‘Nee joh dat is toch veel te klein. Daar vallen ze overheen.’
  ‘Dat vind ik wel spannend, dan lijken ze voller.’
  ‘Dan is het net of ik vier borsten heb, dus… te klein.
  ‘Vier borsten? Nou dat lijkt me wel wat.’ Carlos kijkt verlekkerd. ‘Ik vind het pas echt mooi als
het een beetje vrouwonvriendelijk wordt, vermoed ik.’
  ‘Kan ik jullie helpen?’ vraagt Corina.
  ‘Ik zoek iets wat bij mij past. Hij komt steeds met voorstellen die ik niet wil, zoals een string.’
  ‘Maar wie zegt dat je niet sexy bent in een wat hoger broekje?’ Corina lacht. ‘Probeer deze maar
eens.’ Ze houdt een setje van PrimaDonna op. 
  ‘Kijk, en dat is precies wat ik voor ogen had.’ Brigitte verdwijnt in de paskamer. Carlos kijkt
rond. ‘Ik heb ook mooi ondergoed voor mannen.’ Corina glimlacht. ‘Je zou haar ook kunnen
verrassen.’ 
Carlos duikt met een boxershort van Unico een paskamer in. 
Terwijl Corina, Brigitte help met het afstellen van de bandjes, horen ze Carlos tarzangeluiden
maken. Brigitte schudt haar hoofd. ‘Het blijven kinderen, hè.’ 
  ‘Wauw,’ roept Carlos als hij Brigitte ziet. ‘Laten we snel naar huis gaan.’
  ‘Ik weet ook niet wat we nog in de winkel doen.’ Brigitte knipoogt naar Corina. 
  ‘Maar, de kinderen zijn thuis.’
  ‘Kan me niet schelen, kom we zijn weg.’ Iedereen lacht. 
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Hoe dan??? 

  

 

Ester van den Hoek UITVAART
Van Cuijkstraat 30, Valkenswaard

06-44312423 
ester@ester-uitvaart.nl 

www.estervandenhoekuitvaart.nl

 
 

 

  ‘Ester heeft vanmiddag het fotoalbum van de uitvaartdienst van Lia afgegeven.’ Ben kijkt
naar Riet. ‘Ik kijk liever niet alleen.’ Hij klopt met zijn hand op de bank als uitnodiging voor
zijn vrouw om naast hem te komen zitten. Hij slaat het album open. 
  ‘Ach kijk, Gijs was er ook, die heb ik helemaal niet gezien.’ Ben wijst naar de foto waarop hij
Gijs in de kerk ziet zitten. ‘Het doet me goed te zien dat hij er was. En naast haar, is dat niet
zijn vrouw?’ ‘Dat weet ik niet. Waar moet ik die Gijs van kennen?’ 
  ‘Hij was heel vroeger het buurjongentje van ons Lia.’
  ‘Toen waren wij nog niet getrouwd zeker, of wel? Riet houdt het album dichterbij. ‘Ach, nu
zie ik het. Hij is de zoon van Betsie. Ik zou hem niet meer kennen als ik hem op straat was
tegengekomen.’ Bert pakt de volgende bladzijde bij de hoek. ‘Ach kijk hier, Berat met die
tekening.’ Riet wordt week als ze haar jongste kleinkind ziet. ‘Ik heb helemaal niet gezien dat
hij een tekening op Lia’s kist heeft gelegd?’ 
  ‘Daarom heb ik het laten vastleggen door een fotograaf, er ontgaat je zoveel op zo’n dag.’
Bert slikt als hij de volgende bladzijde omslaat. 

      ‘Ach Betsie. Ze legt een krans van zonnebloemen op de kist van Lia.’

Een volle lading verdriet grijpt Riet bij de keel. ‘Ach Betsie. Ze legt een krans van
zonnebloemen op de kist van Lia.’ Riet probeert tevergeefs haar tranen in te houden. ‘Ik zie
nu pas haar verdriet. Ze was zo blij dat ze weer opnieuw bevriend was met Lia. Ze hadden
elkaar weer helemaal gevonden.’ Riet wrijft met een zakdoek onder haar neus door. 
  ‘Moet je Mehmet zien, hij las zo mooi voor.’ ‘Kijk, hier een foto van de tekst die hij voorlas.’
Riet wijst naar de tweede zin en leest hem hardop voor. ‘Jij hebt zoveel los moeten laten, nu
moeten wij jou loslaten.’ ‘Wat mooi gezegd. Weet je dat ik me niets meer herinner van wat
hij heeft voorgelezen.’ Riet kijkt haar man van opzij aan. ‘Ik heb trouwens niet gemerkt dat
er iemand foto’s gemaakt heeft. Jij wel?’
  ‘Nee, hij stelde zich heel bescheiden op en hij kon heel dichtbij inzoomen. Knap dat hij de
emotie van die dag zo mooi heeft kunnen vastleggen.’ ‘Ester had gelijk. Zo’n boek is echt
troostend. Ik ben zo blij dat ik het op deze manier kan terugzien.’ Riet pakt haar telefoon. ‘Ik
ga haar meteen bellen om haar te bedanken. Zo fijn dat ze dit geregeld heeft.’
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   ‘Heb je Ben nog gesproken sinds de uitvaart?’ Riet roert in haar koffie.
   ‘Jazeker, we eten af en toe samen een ijsje.’ Betsie wrijft over haar buik.
   ‘Oh, dat wist ik niet.’ 
   ‘Dat heb ik toch verteld.’ Betsie kijkt haar verbaasd aan.
   ‘Nee hoor, dat heb je niet verteld.’
   ‘Jawel, op Facebook. Check jij mijn Facebook niet?’
   ‘Nou, jawel hoor, maar…’
   ‘Ik weet alles van jou, Riet,’ valt Betsie haar in de rede. ‘Maar van jou krijg ik niets terug. Ik
heb erop gezet dat ik ben wezen uit eten met Sofie, geen like van jou. Dat ik ben wezen
fietsen in de Malpie, geen like van jou. Dat ik met Gijs naar de Liskes ben geweest, geen like
van jou. Toch ben je bijna altijd online, want je groene bolletje staat altijd aan.’
   ‘Ik doe er niet zoveel mee, Betsie. Ik vind het zo’n theatershow.’
   ‘Toch zet jij van alles op die theatershow.’ Betsie gaat er eens goed voor zitten. ‘Toen jij
van de week met Pascalle en de kinderen naar de film bent geweest, heb ik geliket. Een foto
van een bord met eten, heb ik geliket. Een foto van een zonsondergang bij de visvijver, heb
ik geliket. Een wijze spreuk over acceptatie, heb ik geliket. Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ik maak er geen punt van, maar je kan me ook weleens terug liken, toch?’ Riet is er stil van
en neemt nog een koekje. 
   ‘Wanneer ga je op vakantie,’ doorbreekt Riet na enige tijd de stilte. 
   ‘Ik ga dit jaar niet.’ Betsie houdt een boek omhoog. ‘Ik ga naar Rundumhausen. Lekker met
mijn beentjes omhoog en lezen.’
  
                          'Lekker met mijn beentjes omhoog en lezen.’

   ‘Wat is dat voor een boek? Zaad??’ Riet krult haar neus.
   ‘Ze bedoelt zaad van een plant of bloem. Ik weet het niet precies, ik moet het nog lezen.’
   ‘En wie is ‘ze’?’
   ‘Petri van Otten, natuurlijk. Zij heeft dit boek geschreven. Zij komt uit Bergeijk. Kijk hier
staat ze op de achterflap.’ 
   ‘Ze heeft wel een bekend gezicht.’ Riet leest waar het verhaal over gaat. ‘Het lijkt me wel
wat. Mag ik het van je lenen als je het uit hebt?’
   ‘Nee, koop het maar. Ik vind het zo raar dat mensen niet willen betalen, terwijl zo’n
schrijver er zoveel werk aan heeft gehad. Je loopt in de winkel toch ook niet zonder betalen
naar buiten?’
   ‘Oké, ik koop het wel. Je hebt gelijk. Maak maar reclame voor haar op Facebook, dan zal ik
je liken.’ Riet knipoogt, Betsie lacht. 

En...en...??

ZAAD
Geschreven door: Petri van Otten

Te bestellen bij: www.boekscout.nl 

En
??



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  

De verhalen
e-talage

wenst je eenfijne nazomer!


