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50VitaalPlus 1
Als er iemand is die zich 50VitaalPlus voelt, dan ben ik het wel. 
Volgens de fysieke-leeftijd-meting op het fitnesscentrum ben 
ik 52, terwijl mijn moeder mij toch in 1950 de wereld in perste. 
Daar zit dus nog een aardige speling tussen en in die zomaar 
vrijgekomen tijd kan ik mooi een column schrijven.
Mag ik mij even voorstellen? Böhm is de naam, Hans Böhm en 
ik word vaak in verband gebracht met de schaaksport. Logisch, 
want ik was ooit professional en deed en doe in diverse media 
verslag van de koning onder de denkspelen.
Natuurlijk pak je met schaken gelijk de ontwikkeling van herse-
nen mee. Neuropsycholoog professor Scherder is ook een warm 
pleitbezorger van schaken voor kinderen en ouderen (gevecht 
tegen Alzheimer) en alles daartussen, dus er is support vanuit 
wetenschappelijke hoek. Time-management, concentratie, 
logica, vooruit denken/plannen, inleven in een ander, risicoma-
nagement, creativiteit, beslissen onder tijdsdruk en nog zo wat 
zijn zaken die de schaaksport spelenderwijs aanleert maar die je 
in vele beroepen kunt gebruiken.
Mooi. Maar er zijn meer bronnen. Het geeft een extra dimensie 
bij presentaties, krantenartikelen, boeken en columns om de 
eigen ervaringen en frustraties en passant mee te nemen.

Consumentenleed. Tien jaar lang was ik met plezier nauw 
betrokken bij het consumentenprogramma Ook Dat Nog! (KRO 
1989-1999). Dat zijn 200 uitzendingen met minstens duizend 
onderwerpen over lief en leed van alledag voor iedereen. Van 
verbrande monden door te hete kroketten, via bureaucratische 
kastje-naar-de-muur problematiek, tot ernstige zaken als verru-
ineerde huizen door malafide aannemers. Vooral over de ‘kleine 
problemen’ werd geschamperd in de zure media maar het is me 
zo vaak opgevallen: klein leed bestaat niet, als het jezelf over-
komt dan piep je anders.

Fascinatie. In 2001-2002 maakte ik voor RTL tv-programma’s 
over verzamelaars en uitvinders. Hier kwam het fenomeen fas-
cinatie goed tot uiting, een prachtig fenomeen. Gezegend zijn de 
gefascineerden.

Geld. Samen met bankier Tom Loonen schreef ik het boek Je 
praat wel over geld. Over belasting en voorkennis en ethiek. Over 
de confronterende balans tussen geld en emotie.

Informatie technologie. Samen met Cor Stutterheim schreef ik 
het boek Duidelijke digitaal, over de verworvenheden en valkui-
len van de informatiemaatschappij, over privacy en social media, 
over hackers en virussen.

Man/vrouw. Voor het maandblad Midi (voor zelfbewuste, actieve 
vrouwen), dat helaas ter ziele is, schreef ik over het verschil in 
denken en doen tussen man en vrouw. Dat verschil verdwijnt 
niet in een genderneutrale maatschappij.

Milieu. In een andere tijd, van 1988-1993, presenteerde ik 
tv-spotjes van VROM: een beter milieu begint bij jezelf. VROM is 
opgegaan in het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maar we 
hebben nog steeds dezelfde problemen, alleen erger.

Ik heb nog wat andere interesses (sport, kunst, wetenschap, na-
tuur, mijn vrouw en onze hond) maar nou weet u een beetje waar 
mijn columns over zullen gaan.
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Nederlandse 80-plussers be-
landen steeds vaker in een 
isolement. Stichting Tante 
Rozemarijn wil ouderen en 
jongeren tijdens de ‘Tante 
Rozemarijndag’ met elkaar in 
aanraking brengen op een po-
sitieve, constructieve manier.
Ieder jaar organise-
ren zij de nationale Tante 
Rozemarijndag. Op deze dag 
koken in 15 kookstudio’s ver-
spreid over Nederland senioren 
samen met junioren. Oftewel, 
80-plussers met de generatie 
(of twee generaties) onder 
hen. Samen genieten van klas-
sieke gerechten in een fijne 
sfeer. Het ultieme doel is meer 
80-plus- senioren met elkaar 
in contact te laten komen en 
met elkaar in contact te laten 
blijven.

Voorzitter Pim Haaksman: 
“Veel 80-plussers zouden graag 
meer met jongeren omgaan en 
omgekeerd. Samen koken en 
eten helpt nader tot elkaar te 
komen en geeft ouderen het 
gevoel dat ze nog meetellen.”

Tijdens Tante Rozemarijndag 
gaan ‘jongeren’ (18-65) koken 
met 80-plussers in een profes-
sionele keukenstudio, begeleid 
door een professionele chef-

kok. Iedere jongere moet mi-
nimaal één senior meenemen. 
Dat kan een familielid, vriend 
of kennis zijn, maar mag ook 
een nog onbekende oudere 
zijn. “Op die manier ontstaan 
vaak de meest verrassende, 
waardevolle ontmoetingen. 
Samen genieten staat centraal 
tijdens dit landelijke evene-
ment”, aldus Haaksman.

Stoofvlees en 
Wentelteefjes
De aanwezigen koken samen 
een ouderwets Hollands ge-
tint driegangenmenu van 
hoge kwaliteit. Ouderen die 
niet meer actief kunnen hel-
pen, mogen langs de lijn mee-
denken en -proeven. Na het 
kokkerellen volgt een geza-
menlijk diner. Speciaal voor 
de gelegenheid zijn enkele op 
grootmoeders tijd geïnspireer-
de gerechten samengesteld. 
Haaksman: “Denk aan smaken 
en geuren uit oma’s keuken 
in een modern jasje. Zonder 
spruitjeslucht dus. De geur 
van stoofvlees, de smaak van 
Hollandse sla en wentelteef-
jes met kaneel en verse appel-
compote uit de tuin van tante 
Sjaan.”

www.tanterozemarijn.nl

Culinair uitstapje tegen  
eenzaamheid ouderen


