13 januari 2012 , pag. 30

’Verhouding man/vrouw hopelijk fifty-fifty’
VRAAG&ANTWOORD
JOYCE BOERKOEL

Eén op de drie huwelijken in
Nederland mislukt, dus het
moet stikken van de oudere
singles. Om die weer aan de
man/vrouw te krijgen, houden Marga van Houwelingen
(Samen Actief) en Joyce
Boerkoel (IndiviDuo) zaterdag 11 februari in Grolloo de
eerste dansavond voor 35plus singles in het Noorden.
Door Robbert Willemsen
Joyce Boerkool, hoe komen jullie
hier zo op?

"Ik run zelf het relatiebemiddelingsbureau Individuo en Marga
organiseert uitjes en activiteiten
voor singles via Samen Actief. Ons
eerste doel is leuke dingen doen
met elkaar, maar als van daaruit iets
moois opbloeit tussen twee mensen is dat natuurlijk hartstikke
leuk. We hebben besloten de handen ineen te slaan om zo vanuit ons
klantenbestand een grote groep
singles te creëren. De kans dat je iemand vindt die bij je past is dan uiteraard groter."
Op 11 februari houden jullie de
eerste gezamenlijke dansavond
voor 35-plus singles in café Hofsteenge in Grolloo.
"Ja, want de dichtstbijzijnde locatie

voor dergelijke dansavonden voor
singles uit het Noorden is Ommen!
Zelfs vanuit Friesland gaan mensen daar naartoe. Dat is wel erg ver
rijden, dus willen wij dat wat centraler gaan doen. Te beginnen in
Grolloo, van 20.30 tot 01.00 uur. En
als het een succes wordt, gaan we
het vaker doen, in bijvoorbeeld Assen of Groningen."

Is het alleen dansen?
"Dansen kan in de zaal, met elkaar
kletsen kan in het cafégedeelte. Het
is nog even de vraag hoeveel mensen er komen. We hebben nu 46
aanmeldingen, worden dat er veel
meer dan kunnen we uitwijken
naar een grotere zaal. Het is daarom
handig dat belangstellenden zich
opgeven voor 7 februari."

Dansen… Denk je dat dat veel
mannen trekt?
"Nou, zelf heb ik wel eens salsa –en
tangoworkshops gegeven en daar
kwamen behoorlijk wat mannen
op af. Wij hopen dan ook dat de verhouding man/vrouw in Grolloo zo
rond de fifty-fifty ligt. Dat zou wel
zo leuk zijn."

Waar kunnen de singles dat
doen?
"Bij mij op telefoonnummer 06
28633962, bij Marga op 0528
373039. En als mensen informatie
willen, kunnen ze een van onze
websites bezoeken: www.samenactief.com en www.individuo.nl/
activiteiten."

