Nieuwsbrief d.d. 31 juli 2013

Ontmoet singles 40+, 50+, 60+ tijdens uitjes en via de site.
Last minute minibreak/ op vakantie met Single Events!

18 aug. Eilandhoppen Wadden & muziek. 5 dgn
HERKANSING! NIEUWE DATUM TOEGEVOEGD!
Wacht niet schrijf je nu in, uit. 4 aug.
Reacties Hemelvaart: "Echt een ervaring op zo'n schip, de wind,
het water, het zeilen! Volgende keer weer!"
Ook als je denkt dat zeilen niets voor je is! Varen, wandelen,
fietsen, Terschelling en andere eiland(en) verkennen.

16 aug. Giethoorn, Blues, de Wieden
Al 2 jaar VOL! Laatste plaatsen! Uit. 4 aug.
Lekker een paar dagen weg. Fietsen, wandelen, kanovaren, en
relaxen. Verblijf in gezellige rietgedekte boerderij.

Boek nu! Weekendje weg met Single Events

Reisgenoten gezocht Kreta/ Samos/
Kos/ Oostenrijk
TIP! Niet met groep, toch samen op vakantie!
Je wilt lekker naar de zon, een vakantieeiland ontdekken of
wandelen en relaxen in de bergen, niet te veel betalen, maar je
weet niet met wie. En je denkt dat een groepsreis niets voor je is?
Boek dan via Sunweb een 1-p kamer. Leg contact via Single
Events en spreek samen af of ontmoet andere singles ter plaatse!
Wie gaat er mee?

Reisgenoten gezocht Kreta/ Samos/ Oostenrijk/
Kos (all Inclusive).

Single Summer Party, zomerse avond aan het water!
3 aug. Zoetermeer
10 aug. Lathum bij Arnhem
17 aug. Nuenen bij Eindhoven
24 aug. Dordrecht & meer!
Zin in een zwoele zomer avond aan het water? Kom lekker loungen
op het terras en swingen op ‘80’s, ‘90’s & Now! Goede Dj's, leuke
locaties, relaxte sfeer, niet te harde muziek, ook kletsen! Ontmoet
leuke mensen. Net als jij komen veel mensen alleen en voor het
eerst! Doe mee met Speedmeet en het ijs is al snel gebroken!
Schrijf data in je agenda. Meer info alle SinglePartys!

Single Café - vervolg na de vakantie!
o.a. Arnhem- Den Bosch - Apeldoorn - Tilburg - Eindhoven - Utrecht

Wandelcafé
4 aug. Brabantse Kempen, Middelbeers
11 aug. Molens van Kinderdijk
11 aug. Bossche Broek & Theaterfestival en meer!
Lekker naar buiten en nieuwe mensen ontmoeten! Relaxed
wandelen over heuvels en door bossen, over de heide, langs plassen
en/of door de polder! En vele andere leden en niet leden ontmoeten
in relaxte sfeer!

Alle wandelcafés

Single Events in de Pers
Verschenen 22 juli in Brabants Dagblad:
Sfeerverslag wandelcafé Riel
Met dank aan Mia en wandelaars! en
Interview met Petra "Relaxed en ongedwongen
sleutelwoorden" nb foto krant is van 4 jaar geleden!
Hiernaast een recente foto van Petra.
Deze is gemaakt voor tijdschrift Mijn Geheim (20 aug. in de
winkel)! Hierin een interview met Petra en aantal leuke
verhalen van leden over ontstane vriendschappen en relaties. Met
dank aan geinterviewden! Zie hier voorbeeldsuccesverhalen.

Oproep mail succesverhalen!
In de wandelgangen hoor ik dat veel mensen via de site nieuwe
vriendschappen opdoen, samen op stap gaan, uit eten, motorrijden
etc. Ook ontstaan nieuwe relaties. Dit vinden andere leden ook leuk
om te horen! Mail je verhaal over nieuwe vrienden/ relatie
naar petra@single-events.org en we vermelden het op de
site! zie voorbeeld succesverhalen.

Singlereis Zuid-Kreta. Hotel & excursies & strand.
Mooie stranden, zonnen of tijdens een wandel- of tourtocht door het
binnenland genieten van glooiende landschappen, ruige bergen met
indrukwekkende kloven, pittoreske plaatsjes. Div. data!

Singlereis Toscaanse kust. Viareggio & Florence.

Excursies, strand. Wekelijks vertrek t/m september!
Kamperen Sardinie: Zon, zee, strand, yoga, massage.Leren
surfen, zeilen, kanovaren. Of wandeltochten en excursies.

Boek NU single zomervakantie Frankrijk/
Italie/ Spanje/ Sardinie/ Kroatie.

17 aug. Wandelvakantie Niederau Oostenrijk en meer
wandelreizen!

Boek nu Wandelreis voor singles.
Eenoudergezin vakanties
Unieke strand- en actieve eenoudergezin vakanties.
Zon, zee, natuur, zeilen, wandelen, actief en meer.

Meer info en boeken 1-oudervakanties,
Sardinie/ Cirkel/ Estivant
Twijfel je nog? Denk je dat een singlereis niks voor je is?

Lees hier: daarom is een singlereis leuk!

ADVERTENTIES
Zomerweken/ vakanties met workshops
29 aug. Vitali-Tijd 3 daagse Landgoed bij Doorn
Met Hemelvaart 10 deelnemers via Single Events!
Stil worden en bij tanken bij kleinschalig centrum met
een persoonlijke aanpak. Tai Chi, Tai Chi Walking, wandelen
en waarnemen, Klankligconcert, tango vor two.

18 aug. Zwitserland Yoga, dansen, Tai Chi, Theater,
mountainbiken en/of wandelen.
Vorig jaar zo'n 30 deelnemers via Single Events!
In de ochtend workshop. 's middags genieten van de natuur,
wandelen, relaxen, sauna. 's avonds evt. deelneme andere
workshops en gezelligheid.

17 aug. Frankrijk Workshop Inspiratie voor een
nieuwe relatie. Vorig jaar deelnemers via Single Events!
Een week die uitnodigt tot een stap richting het vinden van
die passende relatie en daarnaast alle ruimte voor
ontspanning en gezelligheid!

Zie alle weekenden/ vakanties met workshops
ADVERTENTIES
2 aug. & 6 sept. Single Sunset cruise Markermeer
a.s. vrijdag weer een onvergetelijke zwoele zomer avond
beleven op het water! Gezellige
mensen, zonsondergang, hapje, drankje en gezellig kletsen!
Meer info single sunset cruise.

4 aug. Autorally voor singles.

Met gezellige groep alleenstaanden (evt. eigen auto)rijd
je een prachtige route. Het gaat niet om de snelheid, maar om
de gezelligheid. Je zit niet langer dan een half uur achter
elkaar in de auto en wisselt regelmatig van plek!
Meer info en aanmelden autorally.

24 aug. Swingsteesjun 30up Strandfeest Zandvoort
& barbecue. Met disco en dance area. Bij mooi weer buiten.
17.30 u bbq, daarna swingen. Een leuk feest om samen met
andere leden van Single Events naar toe te gaan!
Meer info en ticket Beachparty Zandvoort
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

Date for 2 Relatiebemiddeling zoekt voor één van
haar cliënten een vrijgezelle man (55 - 65
jaar), woonachtig in de regio Noord Brabant, die net als haar
ondernemend en actief is. Zie contactadvertentie 'Innemende
vrouw (58) regio Eindhoven Datefor2.

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, uit
eten! Word lid van een de van de groepen singles (Arnhem, Utrecht, Brabant etc.) bij
jou in de buurt en spreek samen af! Zo'n 8600 singles werden al lid! Sluit je aan en
ontmoet nieuwe mensen! Op de bank zitten kan altijd nog ;>)
Groeten, Petra, Beheerder Single Events
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