
Een warm gebaar in barre  tijden! 

 
We schrijven medio Mei 2020, als mijn mobieltje zich meldt, op de display zie ik een onbekend nummer 

verschijnen. Normaal gesproken iemand die tegelwerk gemaakt moet hebben. 

Maar in dit geval dus niet. Aan de andere kant van de lijn meldt zich een vriendelijke vrouwenstem met een 

prettig Zuid-Limburgs accent. Het is Marij Hendriks, echtgenote van Jo en moeder van Florian, de toppers uit 

het Mergelland. 

 

Marij was afgelopen November de blije winnares van de hoofdprijs van onze loterij tijdens de feestavond van 

de Fondclub Midden Limburg, een weekend in het prachtige Teuven. Dit hield in 2 overnachtingen bij B&B “de 

Oude Schoenmakerij” in Teuven en tevens 2 maal dineren bij  “Moeder de Gans “, eveneens in Teuven. 

En gelooft u me maar op beide plekken is het goed toeven. 

 



Op het moment van het telefoontje van Marij waart het Coronaspook als een verschrikking door ons land en 

vele landen om ons heen. Iedereen krijgt ermee te maken, en onze wereld staat compleet op zijn kop! 

Marij vertelt me dat ze er eens diep over heeft nagedacht, en wil de gewonnen prijs graag schenken aan de 

uitbaters van “de Oude Schoenmakerij “en “Moeder de Gans “. In de praktijk komt dit erop neer dat beiden 

een bedrag van € 150,- geschonken krijgen zonder dat Marij ( en Jo ) er zelf gebruik van maken. 

 

 

Afgelopen week zijn we naar Teuven gereden en hebben de enveloppen naar beide etablissementen gebracht. 

Beide uitbaters hoorden zich ons verhaal aan en stonden met de mond vol tanden, ze waren bijzonder 

verheugd, en dan niet alleen om het geldbedrag, maar vooral om het menselijke gebaar! 

Op de terugweg uiteraard gestopt in Nijswiller en Marij verrast met een prachtig boeket bloemen, waar we 

onze dank uitspraken namens bestuur FML en uiteraard beide uitbaters. Onder genot van een goed stuk vlaai 

en een lekkere bak koffie nog een uurtje “gemolken”met Jo en Florian. 

Ondertussen spelen we weer met onze gevleugelde atleten en staan diverse (internationale) klassiekers op de 

agenda. 

Namens het bestuur Fondclub Midden Limburg wens ik u allen succes met uw duiven, dat we allemaal de 

beoogde resultaten mogen bereiken, en ondanks het Coronaspook weer plezier beleven aan onze geweldige 

hobby. 

Maar geen enkele werelduitslag of kampioenschap  zal kunnen tippen aan een warm menselijk gebaar! 



Namens bestuur FML, Lei Martens. 

 

 


