
Kerstgedachtes van de voorzitter bij gelegenheid van het 

kerstdiner op dinsdag 12 december 2017 

 

 

Lieve dames van het Vrouwengilde Meerssen, 

 

 

Heeft u dat ook dat het geld in december uit uw portemonnee vliegt? Cash 

of digitaal met de bankpas? 

Sinterklaascadeautjes voor de kleinkinderen, kerstversiering, volle 

boodschappentassen voor het kerstdiner, en meestal ook een paar extra 

verzoeken voor een gulle decembergift voor een goed doel…. 

Ik kan alvast bevestigend antwoorden op de gestelde vraag en er helpt 

geen lieve Sinterklaas tegen met zijn netje chocolade euro’s. 

 

Wist u trouwens dat het gebruik van contant geld, dus bij ons de 

euromunten en biljetten, zijn langste tijd gehad heeft? Het gebruik van 

contact geld neemt in diverse landen zo af ten gunste van de bankpassen 

en creditkaarten dat de verwachting is dat na een jaar of 10 diverse 

landen, waaronder Zweden, kasgeld zullen afschaffen.  

Is dat jammer of erg: ja best wel, vind ik, voor de collectebussen en de 

lief- en leedpotjes. En ook omdat je dan als kind helemaal niet meer de 

waarde van geld spelenderwijs kan ontdekken als er geen spaarpotje 

meer gevuld kan worden of geen extra zakcentjes van je oma of opa 

geïncasseerd kunnen worden. 

 

Ondertussen waren er wel diverse geheel digitale en virtuele munten in de 

financiële wereld rond. Zij worden cryptomunten genoemd. 



De Bitcoin: kende u die al? De laatste weken en dagen voortdurend in het 

nieuws vanwege enorme waardestijgingen, een jaar of 5 geleden 

begonnen met een waarde van een 1 euro, afgelopen week al € 15.000,- 

per stuk waard! De ontwikkelingen gaan razendsnel. 

Mensen kopen op internet met euro’s deze digitale, virtuele munt in de 

hoop snel en veel te kunnen cashen in euro’s. De eerste slimme bitcoin 

miljonairs hebben zich al gemeld, maar ik heb ook gelezen dat de 

onderwereld zwartgeld witwast met cryptomunten. 

Wie aan de digitale touwtjes trekt is niet bekend, want aan- en verkoop 

verlopen zonder tussenkomst van een bank en er vindt ook geen controle 

door de Nederlandse Bank. Zij worden ook niet geperst of gedrukt, maar 

via ingewikkelde en energieverslindende computeracties gegenereerd.   

Je begrijpt dat er veel risico’s zitten aan deze cryptomunten. Zo bestaan 

ze en zo zijn de in de krochten en kelders van het internet verdwenen en 

is de gulzige belegger zijn inleg kwijt als de bubble wordt doorgeprikt.   

 

 

Het internet, het tweede universum met onbegrensde en onbegrepen 

mogelijkheden. 

 

Onze samenleving is al geheel gedigitaliseerd en u bent al de digitale 

mens of je nu wilt of niet. Je kan je er niet meer aan onttrekken en 

daarom is maar beter om dat te erkennen. 

 

Iedere dag en op alle mogelijke onderdelen van ons leven hebben wij er 

mee te maken. Echte post op de mat wordt schaars, de digitale mailbox 

stroomt de hele dag vol.  

Om mee te blijven doen moeten wij de mails openen, lezen en reageren,  

Wij profiteren van het gemak, hoeven niet meer de deur uit voor de 

sinterklaas- en kerstinkopen, maken die gift over en we kunnen voor de 

leesclub digitaal een boek downloaden.  



Ook Vrouwengilde Meerssen stimuleert haar leden, die nog drempels 

hebben om het internet te gebruiken, om meer digitaal fit te worden en te 

blijven. Wij hebben onze eigen website en u ontvangt sinds kor een 

digitale nieuwsbrief van ons  

Eind november jl. bent u als lid van vrouwengilde Meerssen wellicht 

digitaal fitter geworden op de door KVG Limburg aangeboden thema-

avond.   

 

Wist u trouwens dat u bij iedere digitale aanmelding op onze eigen 

website moet bewijzen dat u mens bent en géén robot?  

Door het schuifje onder uw naam van links naar rechts te brengen weet 

de computer (de computer?? Zit er een mannetje in de computer?) dat er 

een human being de aanmelding doet.  

 

Ik heb de laatste tijd met interesse gekeken naar het tv-programma  

Robo Sapiens, dat een veelzijdig beeld geeft van de robotisering, ook op 

alle terreinen van de samenleving: zelfsturende auto’s zijn er kinderspel 

bij. Geen science fiction meer, maar scientific facts, wetenschappelijk 

vastgestelde feiten.  

Robots zijn menselijke uitvindingen, maar nu al overstijgen zij de 

menselijke hersens door kunstmatige intelligentie.  

Uitgebreid komen ook de filosofische vragen aan de orde wat de impact 

van robotisering is nu en op komende generaties, de toekomst van onze 

klein- en achterkleinkinderen.  

 

Toeval of niet. Het jaarlijkse kadootje van de Openbare bibliotheken in 

Nederland in het kader van ‘Nederland leest’ is een boek dat heet  

‘Ik, Robot’. De verhalen, geschreven in 1950, door Isaac Asimov, schetsen 

een beeld van het leven met robots ver in de 21 ste eeuw.  

Klopt het wel, klopt het niet? Het is grappig om te lezen. Het laatste 

verhaal is actueel toegevoegd. Het is geschreven door Ronald Giphart met 

behulp van een robot. 



 

De mens met zijn nog in grote delen onbegrepen brein wordt heden ten 

dage al door de robots/ door kunstmatige intelligentie voorbijgestreefd. Bij 

poker, schaken en zelfs bij Go, het Chinese bordspel, dat beschouwd 

wordt als het meest ingewikkelde spel, bleek winnen een fluitje van een 

cent. 

Bridgende robots heb ik nog niet voorbij zien komen. Dus laat bridge nog 

lang een gewone mensen hobby zijn, waarbij u uw eigen hersens laat 

kraken. 

  

Digitale wereld, robots,  brains….  

 

Ons brein moet actief blijven om gezond te blijven leven, aldus het motto 

van de zeer inspirerende en onze goed bezochte lezing door Jan Willem 

van de Brandhof in oktober jl.   

Zijn mindset is: Onze hersenen moeten blijvend actief uitgedaagd worden 

op allerlei manieren.  

• Blijf nieuwe dingen leren je leven lang, je leeftijd is daarbij niet van 

belang 

• Leer bijvoorbeeld meer digitale vaardigheden op de iPad of 

computer 

• Geef je brein ook letterlijk goede voeding en schakel gerust een 

uurtje af per dag om te dagdromen 

• Blijf fysiek fit door een half uurtje per dag pittig te bewegen  

• Zorg ook voor sociale contacten 

 

En zo zijn we terug bij ontmoeting en verbinding. Het motto van het 

Vrouwengilde Meerssen staat hierbij ook in dit lijstje. En wat te denken 

van sociale contacten! 

 

Verbinding met elkaar en met de buitenwereld. 

 



Onze verbinding met de buitenwereld, ons sociaal project, is dit jaar 

bestemd voor volwassenen die door hun laaggeletterdheid nog meer 

problemen ervaren om in de ingewikkelde, laat staan digitale wereld van 

vandaag, gewoon mee te kunnen doen. 

Van onze opbrengst wordt door de openbare bibliotheek Meerssen extra 

boeken aangeschaft voor laaggeletterden. 

 

Boeken, voeding voor actieve hersenen, sociaal project, gift voor 

kerstmis… En zo is mijn cirkel weer rond. 

Ik hoop dat aan het einde van de kerstavond het nodige cashgeld vanuit 

uw portemonnee in ons oranje lief en leedpotje zal vliegen!  

Alvast hartelijk dank daarvoor. 

 

Ik wens u allen mooie en gezegende kerstdagen, en voor nu een 

sfeervolle kerstviering en een smakelijk kerstdiner. 

 

Dank voor uw aandacht. 

 

Nanny Notten-Vernooy 

Voorzitter 


