Nieuwsbrief 16 juli 2014

Laatste plaatsen weekend/ midweek met singles & wandelingen,
feesten, ledenuitjes en via de site.
Midweek/ Weekend weg met singles!
3 -8 aug. Midweek Eilandhoppen Wadden, zeilen,
wandelen, fietsen. 6 dgn
Laatste plaatsen! Bijna 20 deelnemers! BOEK NU!
Zeilen op klipper, wandelen, fietsen en stappen op de eilanden.
Horizontoer met theater en muziek! Zonnen, uitwaaien
en gezelligheid.

15 aug. Giethoorn en Drijf in Blues. 3 dgn
Bijna 20 deelnemers. LAATSTE PLAATSEN! Wandelen,fietsen,
varen door waterrijk gebied! Barbecue in de tuin, terrasjes, bezoek
blues-drijf in festival Giethoorn!

26 sept Singlezeilweekend Terschelling & Blues.
Zin in even lekker weg, uitwaaien, het wad op, wandelen en
gezelligheid? Boek nu dit leuke weekend weg met gezellige groep
singles!

Meer info en
aanmelden diverse singleweekendje weg

Swingen @ Single Summer Party !
Op zomerse locaties aan het water!
26 juli Nuenen/ Eindhoven.
26 juli & 23 aug. Zevenhuizen/ Rotterdam.
2 aug. Utrecht.
9 aug. Dordrecht.
16 aug. Arnhem/ Lathum.

Meer info en kaarten alle SinglePartys!
Lekker swingen op ‘70’s Till & Now! Goede Dj's, leuke
locaties, relaxte sfeer, veel gezelligheid! Niet te harde
muziek zodat je ook rustig kunt praten! Ontmoet leuke
mensen. Net als jij komen veel mensen alleen en voor het
eerst! Doe mee met kennismaken in groepjes, a.h.v. leuke
vraagkaarten (dus niet 1:1) en het ijs is al snel gebroken! TIP:
Schrijf data in je agenda!

Singles Wandelcafé.
20 juli Reeuwijkse Plassen & Reeuwijkse Hout
27 juli Nunspeet. Veluwe
27 juli Hilvaren beek. Reusel & Annanina's Rust
3 aug. Renkums Beekdal & Beeldenroute!
3 aug. Landgoed Marienwaerdt
17 aug. Zuiderheide bij Hilversum
& meer!
Alle data en tickets wandelcafé
Zomerse temperaturen ! Lekker naar buiten en nieuwe
mensen ontmoeten! Relaxed wandelen door de bossen, langs
beken, plassen of riviertjesv. Meld je nu aan voor een
gezellige zondagmiddag uit! En wie weet ontmoet je een
leuke vriendschap of date!

ADVERENTIE

Bewuste & workshop vakanties
19 juli Vakantieweek Frankrijk "Inspiratie voor
een nieuwe relatie" 8 dgn. . Een week die uitnodigt tot
een stap richting van het vinden van die passende relatie
en ook alle ruimte voor ontspanning en gezelligheid!

19 juli Zomerweek Frankrijk Workshops Yoga/ Tai
Chi/ Massage/ Retreat 8 dgn
20 juli Massage & wandelvakantie Frankrijk
Vogezen. 7 dagen.
22 aug. Summer Relax Yoga weekend Drenthe
30 aug. Yogavakantie Portugal. Onspanning, yoga
en inspiratie

Alle workshops/vakanties over relaties!

ADVERTENTIES
Reismaatjes gezocht! Samen afspreken via Single
Events en boeken bij Sunweb!
Reactie van Han (vorig jaar Kos): "Fijn zo vakantie vieren, gelijk
contact als je aankomt, je eigen gang gaan, zwemmen, fietsen,
dorpjes, en s'avonds zoek je elkaar weer op bij het zwembad, bij
het eten, of samen op stap. Een aanrader!"

Griekenland:
Kefalonia
Zuid-Kreta
Kos, fietseiland, all inclusive va € 359Samos, Kokkari
( Andere bestemming? mail Petra! )

Meer info en boeken alle "samen & alleen op reis"
vakanties
Of Zeilen Turkse Middelandse zee/ Griekse
Eilanden/
Al aanmeldingen via Single Events!
Of kies voor andere leuke
Single groepsvakantie
Een een verre reis- Costa Rica, Jordanie, Tailand, Java-Bali
Of Turkije, Europa- Spanje, Malta, Italie

Stedentrip Londen- Tower Bridge, Buckingham Palace etc.
Stedentrip Bruisend Berlijn- Musea, parken, peleizen et
Zie hier alle stedentrips

Twijfel je om eens deel te nemen aan Single
Events? Lees dan zeker
INTERVIEW Over 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! Meer

dan 10.000 singles werden al lid! Sluit je aan en ontmoet nieuwe mensen! Op de
bank zitten kan altijd nog ;>)
Groeten, Petra
www.single-events.org

