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MARK VAN ROOSMALEN

Kerstmis
Kerstmis is niet meer wat het was,

vindt de kerk.
Ze vindt dat het spirituele wezen

van kerst plaats heeft gemaakt voor
wereldse zaken. En dat zou afleiden
van het kindje Jezus en zijn bood-
schap. 

Maar het kindje Jezus met zijn
boodschap van vrede is nog spring-
levend. 

Alleen anders van vorm dan de kerk graag ziet. Eenvou-
diger vooral. En aantrekkelijker ook. Geloven in een blijde
boodschap mag best leuk zijn. De naam zegt het al. Blijde
boodschap. En laten we dat theologisch niet ingewikkeld
maken. 

Het kindje Jezus kwam zijn vredeboodschap brengen en
zei er niet bij dat de Katholieke Kerk Hoofdealer van die
vrede was. En evenmin dat je er geen goed glas bij mocht
drinken. Wat dat laatste betreft is de kerk eeuwenlang ons
voorbeeld geweest.

Maar zijn we dan niet materialistisch? Als het over mate-
rialisme gaat moet de kerk zwijgen. Als deze Paus het over
armoede heeft doelt hij op de rijkdom en zelfingenomenheid
van zijn Kerk. Het zou zo maar kunnen dat in het krach-
tenspel van de wereld, in Rome een helder licht verschenen
is. Als het waar is zal het herkend worden. Het eerst door
eenvoudige herders. Zeg maar ‘de man/vrouw in de straat.’ 

De kerk staat stil en de gelovige trekt verder. Op zoek
naar leven. En hij vindt dat o.a aan een rijk gedekte tafel te
midden van zijn naasten. De Kerk zou aan kunnen schuiven
bij al die warmte. Ze is welkom. Want wij begrijpen best
dat ze het moeilijk heeft. 

Vanaf 5 januari kun je de column van Mark van Roos-
malen lezen in ZondagNieuws Eindhoven
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Samen met je vrienden
gratis naar het Kerstbal
EINDHOVEN

Het jaarlijkse kerstbal in de
Effenaar krijgt dit jaar een
flinke make-over. Het bete-
kent vooral een hoop nieuwe
dingen. Na 21 edities is het
Neon Glitter Kerstbal niet
meer; lang leve het Kerstbal.
Op de vooravond van Kerst-
mis kun je op dinsdag 24 de-
cember in de grote zaal van
de Effenaar nog steeds als
vanouds swingen op muziek
uit de jaren zeventig, tachtig
en negentig van de twintigste
eeuw (Dan Hartman, James
Brown, 2 Unlimited, Madon-
na, Mel & Kim). Wie liever
andere muziek uit de jaren
tachtig hoort - denk aan: The

Cure, Depeche Mode, Stone
Roses, The Cramps en Bronsky
Beat - kan terecht in de kleine
zaal voor 80’s Anders met de
dj’s Rob’a’billy en Robbbert.
Liefhebbers van stevige grun-
ge komen aan hun trekken in
het café, waar de dj’s Snaren
90 laten klinken. De viering
van drie decennia is vooral
een feest der herkenning. En
jij kunt er met vier vrienden
gratis naartoe. Wat moet je
daarvoor doen? Heel makke-
lijk. Stuur een e-mail naar:
winnen@effenaar.nl en mis-
schien sta jij op kerstavond te
swingen op je favoriete mu-
ziek in de Effenaar aan de
Dommelstraat in Eindhoven.

Legends of Rock in jarige Altstadt
EINDHOVEN

Café Altstadt aan het Stra-
tumseind in Eindhoven
bestaat 35 jaar. Dat wordt op
vrijdag 20 december gevierd
met een de tributeavond
Legends of Rock. De drie tri-
butes Magnetica, Bon Scotch
en Kiss Lickss zorgen vanaf
21.00 uur voor een metal

experience, inclusief special
effects met vuurwerk, bloed
en laser. Liefhebbers van
Metallica, AC/DC en Kiss
kunnen vrijdag vanaf 20.00
uur naar binnen in het café. De
toegang bedraagt tien euro,
dat is inclusief twee consump-
ties. Voor meer informatie:
www.legends-of-rock.nl. 

Helemaal gek van Kerstmis

Saskia de Laat is helemaal gek van kerst én van schrijven.

EINDHOVEN
Saskia de Laat uit Eindhoven
is helemaal gek van kerst.
Dat uit zich niet zozeer in
een extreem verlicht of ver-
sierd huis, maar in de websi-
te Christmaholic. Oók
omdat ze helemaal gek is van
schrijven.

Kerstmis begint voor Saskia
de Laat al in augustus. “Tuin-
centra tonen dan voor het
eerst hun nieuwe collectie.”
Ook De Laat begint dan met
haar website
christmaholic.nl. Hoewel de
site het hele jaar door online
is, gebeurt er tussen januari en
augustus zo goed als niets.
Maar in het najaar is het des
te drukker. Liefhebbers van
kerst vinden op Christmaho-
lic inspiratie, tips en trends.
De Laat begon de website,
omdat ze gek is van schrijven.
Al langer blogt ze op haar
andere eigen website writea-
holic.nl over de dingen die
haar boeien. Eén ervan is dus
Kerstmis. Het begon met een
mooiste kerstboom wedstrijd.
“Dat was een oproep om een
foto van je kerstboom in te
sturen. Daarop kreeg ik veel
leuke reacties. Toen heb ik
besloten om mijn passie voor
kerst als apart blog te star-
ten.” En dat slaat aan. In de
afgelopen dertig dagen kreeg
Christmaholic 200.000 unie-
ke bezoekers ‘over de vloer’.
Een jaar eerder waren dat er
75.000. Het zijn voor De Laat
dan ook drukke dagen. De
website vult ze overigens niet
alleen. Er zijn meer mensen
gek van kerst en vinden het
leuk om erover te schrijven.
“Het is allemaal best ‘profi’”,

zegt De Laat. “Aan het begin
van het seizoen komen we bij
elkaar, worden onderwerpen
en taken verdeeld.” Desalniet-
temin houdt De Laat alles in
de hand en is het najaar erg
druk. “In januari ben ik er dan
ook wel een beetje klaar mee”,
zegt ze lachend, hoewel dan de
trends voor het jaar erop
alweer worden bekendge-
maakt.

Passies combineren

Saskia de Laat is helemaal
gek van kerst, maar vooral van
schrijven. “Het leukste is dat
ik mijn passies kan combine-
ren.” De ‘kerstverslaafheid’
uit zich niet zozeer in versierin-
gen. “Nee, daaraan denkt
iedereen als eerste, maar het is
vooral erover schrijven dat ik
leuk vind.” De kerstboom in
haar eigen huis heeft dan ook

geen aanzienlijke afmeting.
“Ik houd ook vooral van de
sfeer, de lichtjes en cadeautjes
inpakken, vind ik het aller-
leukste.” Dat ze kerst zo leuk
vindt, heeft ook te maken met
het feit dat ze jarig is rond Sin-
terklaas. “Vroeger kreeg
iedereen cadeautjes. Voor mij
was dat niet zo speciaal. Maar
dan kwam kerst. Ik houd niet
van de donkere dagen en kou.
De lichtjes, sfeer en gezellig-
heid maken veel goed.”

Vrolijk en positief

Kerstmis is voor De Laat
vooral een samenzijn met
familie. “We koken dan een
zes- of zevengangendiner en
geven elkaar cadeautjes.” Het
inpakken daarvan is voor haar
een feestje. Niet verwonderlijk
dat daarover tips en trends zijn
te vinden op Christmaholic.

Maar ook vind je er inspiratie.
Erover schrijven doet De Laat
vanuit haar passie. “Bloggers
zijn over het algemeen vrolijk
en positief. Het is erg fijn om
mensen te kunnen inspireren
en blij te maken.” En dat een
blog over Kerstmis een succes
is, blijkt dit jaar des te meer. De
Laat was onder andere al te
gast bij Eerst Jaap op Radio 6,
afgelopen zaterdag zat ze in
het achtuurjournaal en
woensdag 18 december is
Christmaholic De Laat op
televisie te zien, om 19.20 uur
op Nederland 2 in het NTR-
programma 10xBeter van
Harm Edens.

Wie nog wil meedoen aan de
mooiste kerstboom-wed-
strijd, kijkt op: www.christ-
maholic.nl/kerstboomverkie-
zing.

Martina Roovers

IJshockeyen in de kerstvakantie

Kinderen kunnen in de kerstvakantie kennismaken met ijshockey.

wordt er nog wat geoefend
met passes en een goaltje. “En
dan zijn de drie kwartier
alweer voorbij”, aldus de trai-
ner die wekelijks de jongste
teams van Eindhoven Kemp-
hanen onder zijn hoede heeft.

Wie (4-9 jaar) in de kerstva-
kantie wil meedoen aan de ijs-
hockeyclinics, komt naar IJs-
sportcentrum Eindhoven aan
de Antoon Coolenlaan op 23,
24, 27, 30 december en 2, 3
januari. Steeds tussen 14.30
en 15.15 uur. Meedoen kost
niets, maar er moet wel entree
worden betaald. De ijshoc-
keyschool wil graag weten
wie er meedoet. 

Aanmelding is mogelijk per
e-mail: ijshockeyschool@
eindhoven-kemphanen.nl of
via tel. 06-45118278.

Bovendien is er op de zater-
dagen in de kerstvakantie de
IJshockeyschool (21 en 28
december en 4 januari) voor
kinderen van vier tot zes jaar.
Aanmelden voor de school is
noodzakelijk. “Het is voor
ouders wel oppassen, want na
zo’n training zeggen kinderen
dat ze ‘op ijshockey’ willen.”

Martina Roovers

Vervolg van de voorpagina

EINDHOVEN
Kinderen die al meedoen

aan de IJshockeyschool van
Eindhoven Kemphanen trai-
nen wekelijks op de buiten-
baan van IJssportcentrum
Eindhoven. Iedere zaterdag
wordt er geoefend aan de vaar-
digheden met stick en puck.

“Om er een keer extra de aan-
dacht op te vestigen, houden
we extra clinics”, licht Sjors
Vermeulen toe. “Steeds meer
kinderen komen eropaf. Na de
clinics blijft ongeveer een der-
de hangen.” Vermeulen zegt
dat de focus tijdens de clinics
vooral ligt op het schaatsen
zelf, de houding en dat de kin-
deren hun stick goed vasthou-

den. “En dat ze goed door hun
knieën zakken”, zegt Vermeu-
len. “Als kinderen niet kunnen
schaatsen, is dat overigens
geen probleem. Belangrijkste
is hun houding. De meeste kin-
deren die al kunnen schaatsen,
staan te rechtop. Dan verlies je
snel je balans en val je om.”
Wanneer de deelnemers een en
ander onder de knie hebben,


