Nieuwsbrief 19 februari 2016

Ontmoet singles 40+, 50+, 60+ tijdens wandelingen, feesten, en
via de site.
Single-Events.org WINNAAR DATING AWARD 2015 - CATEGORIE
BESTE SINGLE EVENTS!
Met dank aan alle stemmers, deelnemers aan onze wandelingen, feesten,
borrels, leden en niet leden. En natuurlijk aan onze gastvrouwen en heren, locaties en djs en mensen achter de schermen die die dit allemaal
mogelijk maken!
Lees hier/ plaats bericht

Swingen @ Single Party! Meld je nu aan & koop je ticket!
20 feb. Dordrecht
20 feb. Oirschot
20 feb. Lathum/ Arnhem
27 feb. Zevenhuizen/ R'dam
27 feb. Wezep/ Zwolle
5 maart Houten
& 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:
28 feb. Oirschot, de Mortelen
6 maart Ede, Ginkelse Heide
13 maart Den Bosch, landgoed De Pettelaar
13 maart Rotterdam, Zevenhuizerplas
20 maart Bunnik, Amelisweerd
Lekker naar buiten en nieuwe mensen ontmoeten! Relaxed
wandelen door prachtige natuur, langs het water of door bossen,
over de heide. 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

Workshops daten/ relaties voor singles:
19 mrt. Workshop werken aan je binding(sangst)
9 april Van daten naar meer
15 april Leer internetdaten in één middag
6 mei Leer flirten en contact leggen in één middag
Zie hier alle Workshops daten/ relaties voor singles.

26 feb/ 6 mrt/ 11 mrt 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.
Zin in lekker weg? Boek nu een leuke single- / wandelvakantie
(met Kras/ Aktiva Tours) vb Berlijn, Spanje, Turkije, Duitsland,
Barcelona, Eilandhoppen Griekenland, Malta & Gozo.

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

Zeilweekenden met singles.
Zeilen en relaxen op authentieke klipper. Lekker eten en overnachten
aan boord. Wandelen, fietsen, terrasjes en stappen op de eilanden. Zin
in een unieke ervaring en een paar dagen weg met gezellige groep
singles? BOEK NU!
4 - 6 mei Hemelvaart zeilweekend Terschelling
Boek nu weekend Hemelvaart
7 - 12 aug. Zeilmidweek Wadden. Zeilen, wandelen,
fietsen, muziek & theater & gezelligheid!
Boek nu zeilmidweek weg

21 - 21 aug. Giethoorn. Fietsen, varen, Blues & gezelligheid!
Boek nu singles weekend Giethoorn
Nieuw op de site? Kom eens kennismaken op een
gezellig weekend, wandeling, borrel of feest van
Single Events!
Je wordt altijd 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
TIP: 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, NoordBrabant 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

.

