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Geluk 
Geluk is geen kathedraal, 

misschien een klein kapelletje. 
Geen kermis luid en kolossaal, 
misschien een carrouselletje. 

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, 
maar nu en dan een zonnetje. 

Geluk dat is geen zeppelin, 
‘t is hooguit ‘n ballonnetje. 

                                                                                   Toon Hermans 
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 Algemeen    

Stichting Contactblad 
Heugem-Randwyck   

     
Redactie, aanlevering digitale kopij, 

bezorgklachten: 
redactie@baorebinder.nl 
        Heugemerstraat 237, 

 6229 AP  Maastricht 
 0638225550 

 
Inleveren kopij: 

  uiterlijk vrijdagavond tot 20.00 uur 
voorafgaande aan plaatsing. 

 
De redactie bepaalt de indeling en            

de opmaak van de BB 
- 
 

Financiële administratie: 
penningmeester@baorebinder.nl  

 
 NL05RABO 0117597236  

KvK 14079289 
 

VERANTWOORDING 
De Baorebinder is niet aansprakelijk voor 
teksten van derden en behoudt zich het 
recht voor om ingezonden teksten, 
reclame-uitingen en advertenties zonder 
opgave van reden te weigeren. “Geringe 
afwijking in opmaak / maatgeving van 
advertenties is mogelijk. Dit is niet van 
invloed op de tarieven en andere 
afspraken.” 

Politie - Brandweer - Ambulance 112 
Politie en Wijkagent  
Heugem/Randwyck 

09008844 

Brandweer  - kantoor                  0884507450 
GGD - Ambulance           0468506666 
Gem. M`tricht - algemeen   14043 
Ziggo – Storing- TV / Internet    09001884 
Enexis - Storingen (Elektra/Gas) 08009009 
Enexis - Klantenservice 09007808700 
Gasgarde-storingen 24/7 3616262 
Drugsoverlast / meldpunt 3505111 
Milieuklachtenlijn Provincie      3617070 
Medisch   

Huisartsenpraktijk Heugem 3614646 
Tandartsen  Heugem  Kies 22A                        3618111 
Apotheek Heugem  (BENU) 3615622 
Fysio/Manuele therapie Boyens  3613170 
AZM                           3876543 
AZM - Huisartsenpost  3877777 
AZM - SEH  24/7 3876700 
AZM - Apotheek 24/7    3871750 
La Valence                      6316100 
Envida Service 3690610 
Envida 09002233440 
Dierenkliniek Kusters Heugem 3560555 
Dierenambulance                             09000245 
AA (anonieme alcoholisten)        0851045390 
Onderwijs  
Kindcentrum Anne Frank                  3612916 
Basisschool de Spiegel 3614472 
RK  
Kerkloket (do. 111011.30 u( 3613177 
Priesterwachtdienst     0433690670  
Services en Diensten  Vervolg Services en Diensten 
Servatius Wonen & Vastgoed               3284300 Servaassleutel Huurdersver. -       3261663 
Riolering verstoppingen (RRS) 
Glasschade (Felix) -------------------                                

0475311311 
3430886 

Bewonerskrachten Heugem - 
vragenbkheugem@gmail.com 

Maasvallei woningcorporatie 
Woonpunt woningbouwver.                                                       

3683737 
088050607 

Bewoners Commissie Heugem - 
infobcheugem@ziggo.nl 

Buurtbeheerbedrijf Maastricht 3633470 Storing CV - installatie 24/7 -  0888455000 
Spoed reparatie NA werktijd 3284545  Zonnebloem Heugem-Rw  --  3613398 

 

De wekelijkse Baorebinder is nu ook te lezen op www.HeugemRandwyck.nl 
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Sanitair, gas-, water- en c.v.- installaties.  
 

Termileslaan 140, 6229 VS Maastricht  
 

tel: 043-3618446 - gsm: 06-25071787 
 

 www.Becksinstallatietechniek.nl 
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Uit alle goede inzendingen is de winnaar getrokken. 

Winnaar is de heer Jos Gijsen. De prijs, een tegoedbon van de 
Plus van € 10, kan afgehaald worden op Heugemerstraat 237.  

 

 
 
Oplossing Woordzoeker: 
 

 
 
 
Oplossingswoord: 
ROODBORSTJE 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor zaterdag 30 november 2019 
 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV JO17-2G- ROOD GROEN/HEUVEL JO17-1 12.45 uur 
RKHSV JO15-1G-SV HULSBERG JO15-1 10.45 uur 
RKHSV JO13-1-SV GEULDAL JO13-1 12.45 uur 
RKHSV JO12-1-SJO KRIJTLAND JO12-2 10.45 uur 
RKHSV JO10-1-SPC JEKERDAL JO10-2 10.30 uur 
RKHSV JO10-4G-RKHSV JO10-3G 09.30 uur 
RKHSV JO8-2-SJO KRIJTLAND JO8-1 09.30 uur 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
VV SCM G2-RKHSV G1 12.00 uur 
EIJSDEN JO17-1-RKHSV JO17-1 14.30 uur 
SCHARN JO17-4-RKHSV JO17-3G 13.00 uur 
I.B.C.’03 JO15-1-RKHSV JO15-2G  11.45 uur 
SCG JO14-1-RKHSV JO14-1G 11.30 uur 
SJO KRIJTLAND JO11-2-RKHSV JO11-2 10.15 uur 
HEER JO10-2-RKHSV JO10-2 10.00 uur 
BERG’28 JO8-1-RKHSV JO8-1 09.30 uur 
VV HELLAS JO8-2-RKHSV JO8-3 10.00 uur 
SV MEERSSEN JO7-1/2-RKHSV JO7-1/2 09.30 uur 
 
Vanaf 19.30 uur start het jaarlijkse RKHSV koppel-
darttoernooi, wees welkom de deelnemers te komen 
aanmoedigen! 
 
Programma voor zondag 1 december 2019 
 
RKHSV senioren – uitwedstrijden 
RKHSV 1-SV GEULDAL 1 
Balsponsor is Rabobank Zuid-Limburg West, waarvoor 
onze dank. Pupil van de week is vacant. 

14.30 uur 

RKHSV 2-SCHARN 2 11.30 uur 
SVME 2-RKHSV 3 11.00 uur 
RKHSV 4-GEUSSELT SPORT 3 10.00 uur 
RKHSV VR1-RKSVB VR1 12.00 uur 
DBSV senioren – thuiswedstrijden 
SV ZWART-WIT ’19 1-DBSV 1 14.30 uur 
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Parochie H.  Michaël  
Kerkloket:  H. Pastoorsstraat 15. 6229 AG (Sacristie- ingang 
kerk)  
Geopend: donderdag 11.00 -11.30 u.  043-3613177     
info@parochieheugem.nl   www.parochieheugem.nl    
Priester wachtdienst  043-3690670.  
Rabo: NL42RABO0117502286    SNS: NL88SNSB0858029146  

t.n.v. H. Michaël Maastricht 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Zaterdag 30 november 19.00 uur Gezinsmis 
1e Adventsweekend m.m.v. Michaëlskoor 
Intenties: Jef & Nettie van den Boorn – Theunissen; 
Fam. Nelissen-Lacroix; Frans & José Costongs–
Bessems; José Claessens-Stroom (v.w. verjaardag) 

Maandag 02 december 09.00 uur H. Mis.  
Zaterdag 07 december 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 09 december 09.00 uur H. Mis.    
Vrijdag 13 december 19.00 uur AMBY Taizéviering (Gezinskoor) 
Zaterdag 14 december 19.00 uur H. Mis m.m.v.  

    Solistenkoor van de Philharmonie uit St. Petersburg . 
Maandag 16 december 09.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 21 december 19.00 uur H. Mis m.m.v. Michaëlskoor. 
Maandag 23 december 09.00 uur H. Mis. 
Dinsdag 24 december 16.45 uur Herdertjestocht m.m.v. 

                                Harmonie St. Michaël en Gezinskoor. 
  19.00 uur H. Mis gezinsmis m.m.v. Gezinskoor 
  21.30 uur H. Mis nachtmis m.m.v. Michaëlskoor 
Woensdag 25 december 10.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 28 december 19.00 uur H. Mis. m.m.v. Gezinskoor.  
Maandag 30 december 09.00 uur H. Mis. 

1e weekend van de advent 
zaterdag 30 november 19.00 uur  Gezinsmis 
Steken we de 1e  kaars aan en eindigen met de 4e 
kaars op zaterdag 24 december De adventskrans is 
dan vol licht en is het bijna Kerstmis.  

Van harte welkom in de Gezinsmis: kinderen, ouders etc.!  
 

Werkgroep Gezinsmis 
PBR 

KERSTBOMEN 
             De werkgroep St. Michaëelsgilde kan nog enkele sparren  
             gebruiken voor de aankleding van de Kerststal.  
Zoek  contact met:John Baan  06-42357878  j.baan@ziggo.nl 
U zult begrijpen dat zij ALLEEN zagen en afvoeren en GEEN wortels rooien. 
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Mgr. Everard de Jong nieuwe pastoor in Maastricht-Oost 
  
Op 1 december a.s., om 14.30 zal Mgr. dr. Everard de Jong in 
de kerk van St. Petrus’ Banden in Heer worden geïnstalleerd 
als pastoor van de parochies van Heer, De Heeg, Scharn, 
Heugem en Amby.  
 

Hij werd op 4 juli 1958 geboren te Eindhoven, in de schaduw van het 
natuurkundig laboratorium van Philips, als oudste van een gezin van 6 
kinderen. Op de kleuterschool ontdekte hij de intercom van de hoofdzuster, 
waarmee ze de hele school kon toespreken. Vanaf dat moment was hij 
gepassioneerd met elektronica bezig, en wilde ingenieur worden. Omdat hij 
niet de hele middelbare school alleen maar theoretisch bezig wilde zijn, 
koos hij de langere weg naar de TU, toen nog Technische Hogeschool 
geheten, via de LTS-metaal, MTS-Elektronica en de HTS…  
 
Maar zover zou het niet komen. In het laatste jaar van de MTS herontdekte 
hij Jezus en zijn barmhartige liefde, en kreeg hij van Hem tijdens een 
gebed de roeping om priester te worden. In 1976 ging hij naar het Groot-
Seminarie Rolduc te Kerkrade, in die tijd het enige seminarie in Nederland, 
aan het eind waarvan hij in 1982 diaken werd gewijd en benoemd in 
Maasbracht.  
In 1983 volgde zijn priesterwijding. Een jaar later ging hij in Rome filosofie 
studeren, om daar in 1986 met een licentiaat (master) te eindigen. Hij 
vervolgde zijn studie in Washington, DC, aan de Catholic  University van 
die stad, met de specialisatie wetenschapsfilosofie, die hij na drie jaar 
afrondde met een promotie op een proefschrift over de methode van 
bewijsvoering van Galileo Galilei (1564-1642), in vergelijking met die van 
Aristoteles (384-322).  
 
Teruggekomen in Nederland werd hij docent filosofie aan het Groot-
Seminarie Rolduc, en werd daarnaast verantwoordelijk voor het 
jongerenpastoraat, de evangelisatie en de catechese in het bisdom. In 
1995 werd hij daarnaast een jaar kapelaan aan de St. Servaaskerk, in 1996 
studentenpastor, en in 1999 hulpbisschop van Roermond. In die 
hoedanigheid kreeg hij de verantwoordelijkheid over de diocesane 
pastorale diensten en was hij 10 jaar namens de bisschoppenconferentie 
landelijk actief voor het jongerenpastoraat, de catechese en het onderwijs. 
Sindsdien behartigt hij inmiddels landelijk de geestelijke verzorging in 
ziekenhuizen, zorginstellingen, en de gevangenissen, en is referent voor 
het studentenpastoraat.  
 
Toen de nieuwe bisschop aantrad en hem de verantwoordelijkheid gaf voor 
de parochie-vernieuwing, was zijn verzoek om weer meer feeling te krijgen 
met het basispastoraat, en ook om een Centrum voor wetenschap en 
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geloof op te richten in Maastricht. Beide heeft de bisschop 
gehonoreerd.  Pastoor de Jong zal gaan wonen in de pastorie 
van Scharn, aan de Padualaan 4.  
Hij ziet er erg naar uit zijn parochianen te ontmoeten, in hun verdriet, 
hoop en vreugde te delen, en samen met de kapelaans en alle mensen van 
goede wil de parochie-gemeenschappen verder te laten openbloeien, zoals 
zonnebloemen gericht op de warmte en het licht van de Goede God. (Vgl. 
de zonnebloemen bij Glow Eindhoven 2019.)  Na de H. Mis volgt de 
receptie in de Harmoniezaal aan de Burg. Cortenstraat in Heer waar u met 
de nieuwe pastoor kunt kennismaken en hem persoonlijk de hand kunt 
schudden.  
 

KERKLOKET 
  24/7 bereikbaar via; info@parochieheugem.nl 

 COLLECTE 2019 >  NSGK < 
 

Een (helaas) beperkt aantal 
collectanten heeft toch nog het mooie 
bedrag opgehaald in Heugem-
Randwyck van € 565,57. 
De NSGK zegt dank voor deze gulle 
bijdrage. Joke Magnee. 
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Ze zien droet!  
Gehuurd op de galerij;  
 
Sinterklaos zit volgend jaor neet in  
'ne stoomtrein , ouch neet op 'ne Sjömmel  
neet in 'ne JEEP, neet op waterskies, nein, de  
intochcommissie heet de mètwèrking gekrege  
en geaccepteerd vaan, 
jeh zeker, vaan 'n manèisj oet 't Noorde..... 't weurd e  
ZWART PEERD OET FRIESLAND!  
Solidariteit kint gein grenze !  
 
Opajam.  
 
 

 

 

 

 

Wilt u vrijdagochtend even zorgeloos de stad in? 
De Kapstok is wellicht voor u en uw naaste een fijne oplossing!  

De Kapstok is een gezellige, laagdrempelige ontmoetingsplek waar je als 
mantelzorger je naaste, voor wie je zorgt, een paar uurtjes met een gerust hart 
naar toe kunt brengen. Enthousiaste vrijwilligers staan klaar om een praatje te 
maken, een blokje om te lopen of een spelletje te doen.  
En heeft u vragen over (mantel)zorg? Een mantelzorgconsulent van Steunpunt 
Mantelzorg Zuid is aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 

Kom eens een kijkje nemen op vrijdagochtend 13 december van 9.00 tot 13.00 
uur in de Lenculenhof, Abstraat 13 Maastricht. Aanmelden is nodig en kan via 
info@mantelzorgzuid.nl of bellen met 043-3215046. 
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Vrijwilligers in La Valence. 

 

Het team van AB vraagt  hulp van “ad hoc” vrijwilligers. 
 

Het inrichten van en aanbrengen van kerstversieringen 
vindt plaats op dinsdagmorgen  

10 december a.s. van 8.30 tot 12 uur. 
 

 

Loop gewoon even binnen, help een hand mee en drink na 
afloop nog samen een kop koffie. 
 

Graag aanmelden bij petra.jeukens@envida.nl 
of 06-55866628 

 
 

Werkgroep “Samen op Weg”  en AB. 
Mathieu Henssen en Petra Jeukens. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klokkenatelier
J.  Beyers

Gediplomeerd uurwerkherstelster.
Ook reparaties aan huis

Janine Beyers
Putstraat12, 6245 LE Eijsden

 043 – 409 06 50 www.beyersklokken.nl

Ziekenvervoer nodig ? Wij rijden voor ALLE ZORGVERZEKERAARS

TAXI NELISSEN   Tel. 043 - 407 13 43
Ook als U een machtiging voor taxivervoer heeft ontvangen waarop staat vermeld dat 
DVG één van de vervoerders in de regio is, kunt u rechtstreeks contact opnemen met 

Taxi Nelissen (wij zijn aangesloten bij DVG)
Bel gerust voor informatie. Ook voor ROLSTOELVERVOER.

• IZA • IZZ • Univé • VGZ • Trias • Aevitae • FBTO
• Avéro • OHRA • Menzis • Delta Lloyd • Agis
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Advertentie Erik Thiemann ¼ 

 

 

 

 

 
‘t Keersverhaol in de beleving vaan SJEUFKE… 
 
SJEUFKE sjrók wakker. Slaopereg  riechde heer ziech op en loerde ‘ns 
roond. In de sjeem zaog heer hiel get aanders es boe heer toen zjus nog 
waor. “Dit is m’n slaopkamer”, murmelde heer veur ziech oet. Toen zjus 
laog iech  in ’n wei , vol mét sjäöp. Bedach heer ziech. Allemaol sjofel 
gekleide manne laoge detösse ouch te slaope. Inkele hele de wach 
zoedat gein wolve  alvas aon hun keersdiner kóste beginne. Sjeufke had 
z’ch gei momint bedach.”Maag  iech ouch e eurke de wach hawwe”, vroog 
heer aon ‘ne slaoperege herder.  Herders, dat waore die sjofel gekleide lui 
mét ’n sjerp um hunne kop gedrejd.’T Waor jummers flink kaajd Noe wis 
heer ’t weer. Zouw heer gedruimp höbbe. Dat verhaol had heer al dékser 
gehuurd.  
Op sjaol vertélde de meister of de juffrouw dao eder  jaor euver es 
Keersmes stoond draon te koume.Dat is ’t fies dat daan  gevierd weurd 
umdat noe al weer 2019 jaor geleie Slivvenhier woort gebore. Umdat heer 
dat verhaol al zoe déks gehuurd had veel heer de léste jaore oonder ’t 
vertélle daovaan ouch in slaop. Daan kraog heer ‘ne beet vaan achter ’t 
veurleesbook ; “Sjeuf wélste ezzebleef bij de lés blieve”jong.  Bij de lés 
blieve ? Heer kós die zoegenaomde lés wel druime….. 
En dat waor noe zjus wat ‘m noe midde in de nach waor euverkoame. 
Heer néstelde ziech nog ‘ns lekker oonder de dekes. Dat Keersverhaol ‘ns 
gans in z’n  levend lief  mét te kinne make dat leek ‘m wel get.’t Doorde 
neet lang  of heer waor weer trök in de wei. 
“ Boe waorste noe?”, vroog de wachloupende herder. “De zals wel kaajd 
höbbe in dat boeve-pekske en niks op d’ne kop!”  Heer goejde Sjeuf e 
sjaopevel euver z’n sjouwers en góng zellevers slaope. De maon stoond 
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hoeg aon d’n hiemel. Allein ’t roonke vaan de slaop-ende sjäöp verstuurde 
de stélte in de helder nach. En noe  mer hope dat heer dat deil vaan ’t 
verhaol de hiel nach moch métmake……. 
Hallo !!, ‘t waor  bés  kaajd! Gei vuur um ziech te werme, gein heise allein 
dat sjaopevel,  dao moosde heer ’t mét doen. En dat gesnörk vaan die 
herders waor ouch neet get um in Keersstumming te koume. Sjeuf 
maakde nog mer ‘ns e rundsje um de slaopende herders en hun sjäöp 
Pratsje !!  “pratsj  “Nein he,  ouch dat  nog “sjrieuwde heer. Sjeuf trejde 
midde in ’n koojeflat. En neet zoen kleineke. Ouch nog… 
Obbins zaot heer rech op in z’n béd en  loerde heer mét slaoperege ouge 
rech in ’t geziech vaan z’ne pap.”Wat kriege v’r noe?”vroog pap 
versjrókke, “höbste soms akeleg gedruimp?”         
“Akeleg gedruimp, akeleg gedruimp? Num dat mer akeleg! “Pap loert ‘ns 
ezzebleef of iech “soms smerege veu höb.? 
“Wie kinstiech noe smerege veu höbbe , jong, de bis gisteraovend toch in 
bad gewees.!” 
“Ruuk geer ouch niks??”. “Nein jong , iech ruuk ouch niks!” 
“Kom, dék iech d’ch obbenuits in , en kroep mer lekker oonder de dekes  
oondertösse lees iech d’ch ’t Keersverhaol veur….Dat is e sjoen verhaol 
boevaanste vaanzellevers in slaop véls…..”HHHHUUU 
 
Sjeufke kroop zoewied oonder de dekes dat heer dat verhaol neet mie kós 
huure …… 
 
Ierste Keersdaag kaom ama op viziet zoe-es gebruukelek eder jaor. 
Kom Sjeuf zéttich ‘ns gezélleg neve m’ch , hei op de baank zal iech d’ch 
‘ns ’t KEERSVERHAOL vertélle zoe-es  ze dat in vreugerjaore doge.  
’t Menneke veel haos veureuver in d’n depen teleur mét hinnesóp…’t Zal 
toch neet woer zien!....he. Mer ’t waor wel woer.! 
Heer wouw ama natuurlek neet veur de kop stoete, mer ein dingk moosde 
heer wel wete; “AMA, TÖSSE DE SJÄÖP vaan de herders LEPE DAO 
VREUGER OUCH KEU…….??” Bang dat heer soms weer in slaop zouw 
valle….! 
 
Ampajam. 
 
 
 
 



14

Hoor de wind waait door de bomen…    
 
‘de Sint en andere makkers’                                         
 
In de tijd rond Sinterklaas is het leuk om eens stil te staan bij 
rituelen, gebruiken en de daarbij behorende symboliek, waarbij 
bomen, of delen ervan, in de loop van vele eeuwen een rol spelen of 
gespeeld hebben. Sinterklaas is een bisschop zoals we allemaal 
weten, en een bisschop draagt, naast een mijter, ook een staf. De 
zogenaamde kromstaf. Waar komt het gebruik van deze staf 
vandaan? 
Als we heel ver teruggaan in de geschiedenis zien we dat een stuk 
tak van een boom al dan niet bewerkt, naast stenen, zo ongeveer 
het eerste wapen in mensenhanden is geweest. Met een knuppel in 
de hand straalde men macht uit, moest men rekening met je 
houden. Die uitstraling werd ook doorvertaald naar de godenwereld. 
De goden kregen symbolisch een stok, staf of scepter in hun hand 
als teken van macht. Zo kreeg Baal een scepter van cederhout en 
Zeus een staf uit eikenhout. En Hermes zijn herautstaf van olijfhout. 
Koningen en keizers namen in de loop der tijd dit gebruik over en de 
tekenen van hun koning- of keizerschap, en dus ook van hun macht, 
waren de kroon, de rijksappel, het zwaard en de scepter. Vaak 
waren ze van goud en rijk versierd met edelstenen. Samen werden 
ze ook wel kroonjuwelen genoemd. Aardig hierbij is te weten dat 
Napoleon er op stond dat hij bij zijn kroning de scepter van Karel de 
Grote moest en zou hebben. Deze bestond echter niet en de 
conservator van het Louvre heeft toen een oude staf tot scepter van 
Karel de Grote gebombardeerd en zo kreeg Napoleon toch zijn zin.  
Een ander soort macht heeft de toverstaf. Veelvuldig gebruikt in 
sprookjes en fantasieverhalen zoals ‘Harry Potter’ en ‘In de ban van 
de Ring’. Maar bij sjamanen van verschillende stammen wordt ook 
nu nog de staf gebruikt als een ritueel, religieus instrument. Vaak 
gemaakt van een bijzondere houtsoort en versierd met tekens en 
veren. 
Een staf of scepter symboliseert niet alleen macht, maar ook 
wijsheid en kennis. Denk bijvoorbeeld aan de esculaap, het teken 
van de medische beroepen. Hier wikkelt zich een slang rond een 
staf, waarbij de slang symbool staat voor gene-zing (kan z’n huid 
afwerpen = wedergeboorte) en voor dood (want z’n beet is dodelijk).  
In de bijbel speelt de staf ook een opmerkelijke rol. Mozes ontving 
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van Jahweh een staf met wonderbaarlijke kracht. Voor de ogen van 
de Farao veranderde de staf in een slang. In de woestijn sloeg 
Mozes tweemaal met zijn staf op de rotsen, waarna er water uit 
vloeide (St. Servaas sloeg volgens de legende ook met zijn staf een 
bron aan in het Jekerdal). En door zijn staf op te heffen spleet de 
Rode Zee in tweeën. Ook Christus wordt vaker afgebeeld met een 
staf in de hand. Als hoeder van zijn kudde hanteert Hij een 
herdersstaf. Zo kreeg de herdersstaf een symbolische functie in het 
christendom. Bisschoppen uit de vroege middeleeuwen droegen als 
teken van hun leiderschap en hoeder van de gelovigen een 
herdersstaf. Hieruit ontwikkelde zich de bisschopsstaf die ook nu 
nog in gebruik is en natuurlijk ook door Sinterklaas gehanteerd 
wordt als hij in functie is. En ook nog ‘s handig om tijdens z’n 
nachtelijke tochten, als de wind door de bomen waait, al te 
onstuimige takken uit de buurt van zijn geliefde paard Amerigo te 
houden! 
 
Chrit Merckelbagh 
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