
HET BELANG VAN LIMBURG
•MAANDAG 30 JANUARI 20176 NIEUWS

“In 2003 ben ik zelf gescheiden”, 
zegt John Aretz (64), die in het Ne-
derlands-Limburgse Brunssum 
woont. “Ik was toen vijftig jaar, 
een leeftijd waarop je te oud bent
voor de disco en te jong om te kie-
nen. In mijn omgeving hoorde ik
steeds meer mensen die genoeg 
hadden van dure datingsites, die je
afschepen met een paar telefoon-
nummers. Ze waren vooral op
zoek naar vrienden om in het 
weekend samen leuke dingen te 
doen.”

Vlaaien bakken
Aretz stampte Click4friends uit
de grond, een online ontmoetings-
platform voor singles ouder dan 
veertig. Daten is niet de bedoe-
ling, wel samen leuke dingen 
doen. “Een workshop vlaaien 
bakken, een cursus EHBO of 
buikdansen, je kunt het zo gek 
niet bedenken”, zegt Aretz. “Twee
keer per maand gaan we bowlen
en vier keer per maand is er een 
dansavond. En we gaan vaak 
wandelen. Ook onze clickers, zo-
als ze zichzelf noemen, kunnen ac-
tiviteiten op de agenda plaatsen. 
Daardoor worden er gemiddeld 
zo’n zestig activiteiten per maand
georganiseerd. Ik heb nog nooit 
moeten ingrijpen, maar het moet 
wel netjes blijven. Een oproep om
naar de seksclub te gaan, kan

niet.” Wie een jaarabonnement 
neemt, betaalt 7,50 euro per
maand, plus een kleine kost per 
activiteit.

Levensreddend
Singles zijn een groeiende groep in
de samenleving en de nood aan 
gezelschap is groot, merkt Aretz. 
“Op dit moment zijn er 540 men-
sen ingeschreven, honderd meer 
dan vorig jaar. Twee derde van 
onze leden is vrouwelijk, 75 pro-
cent tussen 50 en 65 jaar oud. De
voorbije tien jaar zijn 2.800 leden
de revue gepasseerd. Zelfs huis-
artsen en psychologen verwijzen 
mensen door naar ons. Een kwart
van onze clickers is weduwe of we-
duwnaar. Vaak belanden die na
het overlijden van hun partner in 
een zwart gat, maar hier vinden ze
steun bij gelijkgestemden. Ik ken 
zelfs verhalen van mensen voor 
wie Click4friends levensreddend 
is geweest omdat ze hier hun zwar-
te gedachten hebben kunnen 
overwinnen.”
Click4friends is exclusief voor sin-
gles. Wie trouwt of gaat samenwo-
nen, moet uit de club stappen. 
“Wij zijn geen datingsite. Wij wil-
len mensen hun huis uit krijgen en
in contact brengen met anderen.
Maar dat wil niet zeggen dat er 
nooit koppels ontstaan. Dat ge-
beurt zelfs vaak. Het grote ver-

schil met datingsites is dat er hier
geen druk op zit. Niemand moet 
zich beter voordoen dan hij of zij 
is. En er wordt hier niet aan de lo-
pende band geflirt. Maar als het 
klikt? Ja natuurlijk komt het dan
tot een relatie. Er zijn zelfs meer
dan twintig huwelijken voortge-
komen uit onze activiteiten.”

Vijfde wiel
Click4friends is vooral actief in 
Nederlands-Limburg, maar heeft
ook leden in onze provincie. Zoals
een vrouw van 45 die haar naam
liever niet in de krant ziet. “Ik ben
onlangs gescheiden. Ik heb con-
tact opgenomen met
Click4friends nadat ik een adver-
tentie in de krant gezien had. Ik 
had er nood aan om mensen te le-
ren kennen en op stap te gaan. Ik
heb wel vrienden en kennissen, 
maar die hebben niet elk weekend

tijd om iets te doen en je wil je als
single ook niet het vijfde wiel aan
de wagen voelen. Een keer per 
week neem ik deel aan een activi-
teit zoals bowlen of op stap gaan.”
Of ze ook een partner hoopt te 
vinden? “Net niet. Ik vond het een
voordeel dat Click4friends niet op
daten gericht is, omdat ik nu niet
klaar ben voor een nieuwe relatie.
Maar wie weet ooit?”

X Op 2 april houdt Click4friends een 
informatiemiddag in Maaseik. Check 
www.click4friends.nl

BRUNSSUM - Alleenstaande 40-plussers die niet op zoek zijn naar een 
relatie maar naar gelijkgestemden om samen leuke dingen te doen. 
Dat is de doelgroep van Click4friends, een website die singles in de 
Nederlands-Belgische grensstreek samenbrengt om te wandelen, te 
bowlen of taarten te bakken. Het concept slaat aan. “Zelfs huisartsen 
en psychologen verwijzen mensen door naar ons”, zegt oprichter John 
Aretz.
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Feestje in tuinhuis 
loopt fataal af voor 
zes Duitse jongeren
ARNSTEIN - In de Duitse 
deelstaat Beieren zijn gisteren
vijf jongens en een meisje 
dood aangetroffen in een 
tuinhuisje. De jongeren, amper
18 en 19 jaar, hadden er de 
avond voordien een feestje 
georganiseerd. Het was de 
vader van twee van de tieners
die de lijken aantrof. De politie
heeft geen aanwijzingen dat 
het om een geweldmisdrijf 
zou gaan. 

De adolescenten hadden 
zaterdagavond een privéfeestje
in het tuinhuis georganiseerd. 
Omdat de vader ook zondagoch-
tend nog niets van zijn kinderen
gehoord had, ging hij kijken in 
het tuinhuis, dat eigendom is 
van de familie, of alles in orde 
was. Hij trof er zijn levenloze 
kinderen en hun vrienden aan en
verwittigde meteen de reddings-
diensten. De brandweer en een
spoedarts konden ter plaatse 
enkel de dood vaststellen. 
De omstandigheden zijn nog 
volkomen onduidelijk. In het huis
stond een houtvuur, dat de 
jongeren mogelijk wegens de 
koude aangestoken hebben. 
Theoretisch is daardoor een 
CO-vergiftiging mogelijk. “Er 
bestaan ook nog vele andere 
mogelijkheden, dit is pure 
speculatie”, aldus een politie-
woordvoerder zondagavond. Er
volgt een autopsie op de 
lichamen, de bevindingen 
kunnen echter enkele dagen 
vergen. “Er zijn weliswaar geen
aanwijzingen gevonden dat het
om een geweldmisdrijf zou 
gaan”, zei woordvoerder Björn 
Schmitt van de politie van 
Unterfranken. (krs/b)

Familie gaat afscheid 
nemen van Farid le Fou
SINT-GILLIS - Farid Bamouham-
mad (49), alias Farid le Fou, is 
zwaar ziek. Dat bevestigt zijn 
advocaat. Hij
is er zo erg 
aan toe dat hij
van de 
ziekenboeg 
van de 
gevangenis 
van Sint-Gillis
naar een 
burgerzieken-
huis is 
overgebracht, opdat zijn familie
nog afscheid van hem kan 
nemen, zeggen sommige 
bronnen. Dat is door een actie 
van de cipiers tot deze ochtend
niet mogelijk in Sint-Gillis. Bij 
Bamouhammad zou nog maar 
kort geleden een agressieve 
vorm van kanker zijn vastge-
steld en de behandeling die 
hem daarvoor werd voorge-
schreven, krijgt maar geen vat
op de ziekte. In eerste instantie
werd de man van de gevange-
nis van Leuze naar de zieken-
boeg van Sint-Gillis overge-
bracht. Vandaar ging het naar 
een gewoon ziekenhuis, 
weliswaar met bewaking voor 
zijn deur. Bamouhammad kreeg
in totaal meer dan dertig jaar 
celstraf voor moord, diefstal met
geweld en gijzelnemingen. Hij 
moet in theorie nog tot 2027 
achter de tralies blijven.(sdb/yb)
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“We zijn een platform waar 
singles elkaar ontmoeten en 
samen activiteiten kunnen doen”, 
zegt Katherine Van Huffelen van 
singles.be. “Elke week organise-
ren we vijf activiteiten, een in elk 
van de Vlaamse provincies. Dat 
gaat van optredens over sporten 
tot een workshop flirten.” 
Singles.be telt zo’n achthonderd 
actieve leden. Een leeftijdsgrens 
is er niet. “De grootste groep zijn 
dertigers tot vijftigers, met een 

piek halfweg de veertig.”
Ook singles.be legt de nadruk op 
amusement en mensen leren 
kennen. “Onze leden kiezen voor 
spontaniteit: laat maar gebeuren. 
Maar natuurlijk komt het soms 
tot relaties, wat me altijd heel blij 
maakt. Ik schat dat er in 2016 
zo’n 30 à 35 koppels zijn 
gevormd dankzij onze activitei-
ten.” (jom)

X www.singles.be

Singles.be opent kantoor in Hasselt
HASSELT  - Ook de Vlaamse site singles.be richt zich op de markt 
van actieve singles. Sinds kort heeft het online 
ontmoetingsplatform een kantoor in Hasselt geopend. 

Click4friends organiseert activiteiten 
voor alleenstaande 40-plussers

“We zijn geen 
datingsite”

Click4friends 
organiseert onder 
meer wandelingen, 
zoals gisteren in 
Sittard FOTO TOM 
PALMAERS

Er zijn meer dan 
twintig huwelijken 
voortgekomen uit 
onze activiteiten 

John Aretz
Oprichter Click4friends
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