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Alleen, maar niet wanhopig
CLICK4FRIENDS Ruim driehonderd alleenstaande Limburgse veertigplussers ondernemen samen activiteiten

door Frank Clevers

Click4friends hield zaterdag
in Roermond een informa-
tiebijeenkomst voor alleen-
staande 40-plussers die iets
samen willen doen, zoals
dansen of wandelen.

W ie wanhopig op
zoek is naar een
partner, is niet aan
het goede adres.

Daar is Click4friends niet voor. „Er
komen wel eens mensen naar een
kennismakingsbijeenkomst die een
verkeerd beeld hebben van onze
opzet. Die denken snel een partner
te kunnen vinden. Maar daar zijn
wij niet voor. We zijn geen dating-
bureau”, zegt John Aretz uit Bruns-
sum, de initiatiefnemer van
Click4friends.
In Hotel Roermond zijn op deze za-
terdagmiddag zo’n twintig belang-
stellenden afgekomen op een infor-
matiebijeenkomst. Ditmaal géén
mensen die het verkeerd begrepen
hebben, maar - zoals de doelstel-

ling van Click4friends ook is - het al-
leen zijn beu zijn en weer iets wil-
len ondernemen met alleenstaan-
den van ongeveer dezelfde leeftijd.
Aretz: „Ik heb wel eens enkele men-
sen moeten zeggen dat ze hun heil

beter ergens anders konden zoe-
ken. Die zijn er vandaag niet bij.”
Ruim driehonderd Limburgers heb-
ben zich inmiddels verenigd. Sa-
men bowlen, uit eten, dansen, naar
de film, workshops of dagtrips of

excursies maken. Natuurlijk kan er
- als het klikt - wel ooit een relatie
uit rollen, maar in eerste instantie
blijft het bij ontmoeting en kennis-
making door middel van dingen sa-
men doen.

De geïnteresseerden kunnen een
proefabonnement nemen en als ze
daarna lid willen worden, een jaara-
bonnement van 7,50 euro per
maand. Sommigen zijn op deze za-
terdagmiddag met lood in de schoe-
nen gekomen, want spannend is
het altijd natuurlijk. Die spanning
valt al gauw weg als blijkt dat ieder-
een in hetzelfde schuitje zit en de
sfeer ongedwongen is.
Jan (53) vond het ook spannend,
maar voelt zich inmiddels goed op
zijn gemak. Zijn achternaam en
woonplaats wil hij liever niet ge-
ven, want niet iedereen hoeft te we-
ten dat hij zich alleen voelt en op
deze wijze contacten zoekt. Van-
daar dat we zijn woonplaats ‘een
dorp bij Roermond’ noemen. Jan:
„Ik ben ongeveer 2,5 jaar geschei-
den. Ik sta niet te springen op een
vaste relatie, nou ja misschien wel
een relatie, maar dan geen samen-
wonen of trouwen. Het lijkt me
wel wat om gezellige dingen met
andere alleenstaanden te doen. Dit
is een goede manier om mensen te
leren kennen, beter dan in een café
met veel muziek waar je elkaar niet
eens kunt verstaan. En ook beter
dan via internet, want dan weet je
niet met wie je van doen hebt.”

Alleenstaande veertigplussers maakten zaterdag in Roermond kennis met Click4friends. foto John Peters


