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‘Niemand voelt
zich single
in onze club’
Je bent veertigplus en alleenstaand.
Je hebt geen zin om thuis te blijven zitten, maar wie
onderneemt iets met je? Brunssumer John Aretz (64)
bedacht een oplossing voor dat probleem: de website
Click4Friends. Leden van die club komen regelmatig voor
allerlei uitstapjes bijeen. Op pad met actieve singles.
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‘K

Alexander Timmers

Francis Adeboi en Toine Krahmer

ijk”, zegt een
glimlachende
John Aretz,
terwijl hij het
scherm van zijn
mobiele telefoon
laat zien. „Hier krijg ik dus enorm goede zin van.”
In een app-gesprek bedankt een voormalig lid van
Click4Friends oprichter John: ‘Ik wil mijn lidmaatschap niet voortzetten omdat ik sinds enige tijd een
vaste relatie heb met een leuke vriendin. Het was een
gezellige tijd, maar nu ben ik in een andere fase van
mijn leven gekomen. Click werkt echt in de praktijk
en ik kan iedere single het lidmaatschap van de club
van harte aanbevelen.’

Het zal deze middag niet de laatste
lofzang op Click4Friends zijn. De club
groeit en bloeit en heeft ook dit jaar
meer dan honderd activiteiten op de
agenda staan. Zoals vandaag, wanneer
vijftig ‘clickers’ zich opmaken voor een
wandeling door Voerendaal. Langzaam
druppelen ze het gezellige Grand Café
De Borenburg binnen. De sfeer is
gemoedelijk en ontspannen, zo te zien
kennen de meeste leden elkaar vrij
goed. Het zijn lotgenoten, al zullen ze
zich zo niet snel noemen. „Partners in
crime is wellicht een betere spreuk die
op ons van toepassing is”, zegt een lid

in het voorbijgaan. Terwijl de wandeling - die ons vanuit het centrum van
Voerendaal naar bosrijkere gebieden
voert - op het punt van beginnen staat,
willen enkele actieve leden iets meer
vertellen over de redenen van hun
lidmaatschap.

Afvinklijstjes

Het gaat om Alexander Timmers (63),
Ria Fober (60), Francis Adeboi (58) en
Hans Hugens (58). Hun achtergrond is
divers. Alexander komt uit Uithoorn,
woont sinds 1980 in Limburg en werkt
als onderhoudsmonteur.

