Nieuwsbrief 8 januari 2016

Ontmoet singles 40+, 50+, 60+ tijdens wandelingen, feesten, en
via de site.
Single Events wenst iedereen een gelukkig nieuw jaar!
Vele singles beleefden een heerlijke Kerst en/of Oud en Nieuw
tijdens één van onze kerstdiners, kerstpartys, XXL oud en nieuw
party en het zeilweekend naar Terschelling! Leuk als je er bij was!
Lees / plaats hier reacties!
Goede voornemens of gewoon zin in een gezellige middag of
avond? Meld je nu aan voor één van onze singlepartys of
wandelcafés:

Swingen @ Single Party! Meld je aan & koop nu je ticket!
9 jan. Utrecht. Met glas bubbels!
9 jan. Dordrecht. Met glas bubbels!
16 jan. Lathum. Met glas bubbels!
23 jan. Oirschot
23 jan. Warmond
30 jan. Zevenhuizen
& meer!
VERZOEK: MELD JE hier aan voor singlepartys! DAN MEER
BEZOEKERS EN MEER GEZELLIGHEID!
Lekker swingen op '70's, ‘80’s, ‘90’s &
Now! Goede Dj's, leuke locaties, relaxte sfeer,
veel gezelligheid! eén gezellige zaal met fijne
dansvloer, bar en zitjes, dus niet te massaal! Tip:
(vooral voor de nieuwkomers) kom op tijd en
doe mee met kennismaken en het ijs is al snel
gebroken! TIP! kom vaker, wat veel mensen
doen, ook met de wandelingen, dan kom je
steeds vaker bekenden tegen! Meer info en
aanmelden SinglePartys!

Wandelcafé:
10 jan. Loonse en Drunense Duinen
10 jan. Epe Veluwe heide en bossen
17 jan. Molens van Kinderdijk
17 jan. Leersumse Veld
24 jan. Riel bij Tilburg, Regte Heide
Een frisse neus halen, lekker naar buiten en nieuwe mensen
ontmoeten! Relaxed wandelen door prachtige natuur, langs het
water of door bossen, langs de heide of een beek. 8 km, rustig
tempo, dus voor iedereen!
Meld je nu aan voor een gezellige zondagmiddag uit! En wie
weet ontmoet je een leuke date!

Meer info en tickets wandelcafé

Single Events genomineerd voor de Beste Website
"Single Events 2015" (Dating Award)
En daar kan natuurlijk maar 1 site de winnaar van worden!

STEM HIER OP SINGLE-EVENTS.ORGals Beste Website
"Single Events 2015"
Advertentie
30 jan. NIEUW Dare 2 Date: voor zelfbewuste singles
Ben jij single en wil je graag “anders” ontmoeten? Weet je dat het niet
alleen gaat om de buitenkant en wil je ervaren hoe het is om echt
contact te maken? Kom naar deze avond, waarbij de ontmoeting met
jezelf centraal staat, d.m.v. speelse oefeningen, dans, geleide
mediatie/visualisatie en aanraking.

Meer info Dare2Date Arnhem

Workshops daten/ relaties voor singles:
30 jan. Van daten naar meer
12 feb. Leer flirten en contact leggen in één middag
Zie hier alle Workshops daten/ relaties voor singles.

KRAS Singlereis 45-65 jaar Italie. Skivakantie Dolomieten 10 d/
7 n. Vele vertrekdata!
6 dagen sneeuwpret in het Italiaanse Pinzolo, per gondel
naar het bekende skioord Madonna di Campiglio. Uitstekende
pistes, nauwelijks wachttijden bij de skiliften, ongerepte natuur,
veel zon en lokale cafés.

Netsamen
Op Netsamen vind je zo'n 10.000 bewuste mannen en vrouwen met een
interesse in spiritualiteit, die bewust in het leven staan. Dating, chat,
forum, blogs, clubs, vakanties, agenda en meer. NetSamen

Nieuw op de site? Kom eens kennismaken op een
gezellig weekend, wandeling, borrel of feest van
Single Events!
Je wordt altijd goed opgevangen door onze
gastvrouwen/- heren en door mensen die vaker
komen! Lees ook
INTERVIEW Over ontstaan Single Events,
verschenen in blad MIJN GEHEIM' en lees reacties.
Uitjes leden Single Events
Maak gratis een profiel aan en meld je aan voor Uitjes georganiseerd door de leden of
organiseer zelf een leuk uitstapje: samen naar een festival, film, theater, samen eten
of koken! Word lid van een de van de groepen singles (Overijssel, Noord-Holland,
Arnhem, Utrecht, Noord-Brabant etc.) bij jou in de buurt en spreek samen af!
Zo'n 13.000 singles werden al lid! Sluit je aan en ontmoet nieuwe mensen! Op de
bank zitten kan altijd nog!
Groeten, Petra
www.single-events.org

