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Sociaal gezien bleef ik
in een bepaald cirkeltje
hangen, dat is nu over.
Hans Hugens

Ria woont in Voerendaal en bestierde
dertig jaar lang een zonnestudio,
terwijl Francis uit Kerkrade actief is
als receptioniste. Hans ten slotte is van
Berg aan de Maas en werkzaam als
senior consultant bij Atos. Alexander
en Ria (‘Eigenlijk wilde ik nooit meer
een relatie’) zijn sinds kort een stel,
maar wonen niet samen. Alexander:
„Als je samenwoont, mag je ook niet
meer lid zijn van de club. Dat vind ik
op zich wel een goede regel.”
Landelijk gezien bestaat er geen
serieuze tegenhanger voor Click4Friends. Francis heeft daar wel een
verklaring voor: „Het daten is bij ons
niet belangrijk, de druk om per se
iemand te moeten vinden heb je hier
niet. Dat is een verademing. De meeste
leden hebben weleens op een datingsite gestaan, maar zijn daar om welke
reden dan ook mee gestopt. Ik houd
bijvoorbeeld niet van afvinklijstjes.”
Hans: „Veel ‘clickers’ hebben een rugzakje. Mijn vrouw is twee jaar geleden
overleden. Natuurlijk wil je op een gegeven moment weer onder de mensen
komen, maar niet via een geforceerd
bezoek aan een braderie of café. Bij
Click4Friends ontmoet ik gelijkgestemden die uitkijken naar gezamenlijke
uitstapjes. Niemand voelt zich single
in onze club. Het oudejaarsfeest trok
bijvoorbeeld liefst 150 alleenstaanden!
Of ik leuke dames heb gezien? Ik heb
ooit iets gehad met een lid, maar dat is
nu weer voorbij. Moet kunnen.”

Cirkeltje
Ook Alexander is weduwnaar. „Ruim
drie jaar geleden overleed mijn vrouw.
Ik bleef sociaal gezien in een bepaald
cirkeltje hangen, via Click4Friends

Ria Fober

ZONDER DE DRUK VAN
SAMEN
AN DATEN
AMEN DINGEN DOEN Z
D
John Aretz is de oprichter
van Click4friends, een
club voor single veertigplussers uit Limburg
die in september van dit
jaar tien jaar bestaat.
Aretz kan zich nog goed
herinneren waarom hij
de club oprichtte. „Ik
sprak veel alleenstaanden die genoeg hadden
van relatiesites. Deze
groep wilde graag iets
ondernemen met mensen
uit hun eigen omgeving,
zonder dat meteen de
druk van het daten om
de hoek kwam kijken. De
Limburgse vrouwen die
ik sprak hadden geen zin
meer om te chatten met
mannen uit bijvoorbeeld

Groningen en konden ook
niet altijd terugvallen op
hun vrienden- of kennissenkring. Die is namelijk
druk zat met het gezin. Bij
Click4friends ga je met
gelijkgestemden gezellig
eten, dansen of bowlen.
Daten heeft niet de prioriteit.”
Contributie
Click4friends heeft nu
ongeveer 540 betalende
leden. De contributie is
7,50 euro per maand voor
een jaarabonnement. Het
jongste lid is veertig jaar
oud, het oudste lid 84.
Twee derde van de leden
is vrouw, driekwart van de
leden is tussen de 50 en

65 jaar oud en een kwart
van de leden is weduwe
of weduwnaar. Veruit de
meeste leden wonen in
Limburg, twintig komen
uit Brabant en de Belgische en Duitse grensregio. De leden noemen
zichzelf ‘clickers.’ Aretz:
„Een enkeling krijgt de
contributie zelfs vergoed
door de sociale dienst.
Een ander opmerkelijk
feit: ofschoon we dus
geen datingclub zijn,
konden we al een twintigtal huwelijken tussen
‘clickers’ begroeten.
Recent nog, tijdens de
Sylvesterparty, vertelde
een stel me dat het in
mei gaat trouwen.”

❯ Oprichter John Aretz.

brak ik daar uit.” Ria: „Ik verloor mijn
man en viel in een diep gat. Ik kan in
deze club mijn verhaal kwijt, ook al
vertel ik het zes keer. De mensen hier
begrijpen elkaar, bovendien plaatst
niemand zich boven de groep. Iedereen is gelijk, de leden vormen een
dwarsdoorsnede van de samenleving.”
Alexander: „Click4Friends richt zich
vooralsnog op het zuiden, daar wonen
nu eenmaal de meeste leden en daar is
het allemaal begonnen. De club organiseert regelmatig activiteiten en spoort
de leden ook aan zelf met initiatieven
te komen. We kunnen van alles doen,
denk bijvoorbeeld aan het volgen van
een reanimatiecursus.”
Bestaat er drempelvrees bij een eerste
Click-bezoek? Alexander: „We hebben
schuchtere mensen meegemaakt.
Die staan aan de deur van een kroeg,
bedenken zich en draaien zich om. Of
ze blijven verlegen aan de bar staan.
Met die mensen maken we direct een

praatje, we willen dat ze zich thuis
voelen. Tijdens informatiemiddagen
kunnen nieuwe leden een introductiegesprek met John hebben.”

Redding
Tijdens de wandeling door een
besneeuwd Voerendaal geven alle
deelnemers graag tekst en uitleg. Niet
iedereen wil met naam en toenaam in
het magazine, maar elk lid vertelt openhartig zijn of haar verhaal. Zo noemt
een vrouwelijke deelnemer de club ‘een
redding’, omdat ze niet meer wist hoe
ze haar weekenden moest doorkomen.
„Vrienden en kennissen wonen in de
buurt, maar die hebben ook hun eigen
leven”, zegt ze. Een nieuw lid heeft een
latrelatie, maar besloot vandaag toch
een kijkje te nemen. „Ik heb geen zin
om thuis op de bank te zitten. Dit is
een mooie manier om mensen te leren
kennen die ik anders nooit zou tegenkomen. Click4Friends is een laag-

