
Nieuwsbrief 2 januari 2011 

Single Events 
Activiteiten singles (35+). Singlecafé, singlparty, wandelen, weekendje, uitgaan 

Een bericht aan alle leden van Single Events 

Happy New Year! Ik wens je veel geluk, wijsheid en liefde voor het 
Nieuwe Jaar! Met zo'n 75 mensen beleefden we een hele mooie Kerst en 
met zo'n 160 mensen een knallend Oud en Nieuwfeest! Een van de 
reacties: “Mijn mooiste Oud en Nieuw sinds jaren!”. Lees meerdere 
reacties op de site!  

Ook goede voornemens? Nieuwe mensen ontmoeten in het nieuwe jaar? Ook zin in een 
feestje, wandeling of borrel? Meld je aan voor een van de uitjes van Single Events! Zie 
hieronder:  
 

9 jan. Nieuwjaarswandeling & Eetcafé Apeldoorn Gezellig kletsen en 
genieten van heerlijk Italiaans buffet. Vooraf kun je mee met een mooie 
winterwandeling door Park Berg en Bosch. Al 15 aanmeldingen. Schrijf je nu 
in voor wandeling/Eetcafé Apeldoorn 

  

21-26 maart Wintersport Oostenrijk! Zin in er midweek weg? Lekker 
actief in de sneeuw? Ga mee naar Tirol, zeer sneeuwzeker skigebied. Skiën 
voor alle niveaus, snowboarden, langlaufen, wandelen. Hotel aan de piste, 
leuke après-ski en disco. Laat in het seizoen, meer kans op mooi weer, rustige 

pistes! Reis gaat door bij voldoende deelnemers op 10 januari! Meer info en aanmelden 
wintersport 

  

SingleCafés: Vr 7 Jan. Amsterdam, za 8 jan. Nijmegen, 14 jan. Arnhem 
Niet aan de bar hangen, maar mee doen met het kennismakingsspel en 
regelmatig wisselen van tafel. Lekker actief dus, leuke gesprekken en fun! 
Na afloop vaak swingen! Binnenkort in meer steden! Zie Overzicht 
singlecafés. 

 
  

SingleParty: 22 jan. Utrecht & 12 feb. Arnhem De singlepartys in 
Arnhem, en met Oud en Nieuw waren een groot succes. Met zo’n 140-160 
bezoekers, lekkere muziek, goede sfeer en lekker swingen! Daar wil je de 
volgende keer bij zijn! Binnenkort ook in Zwolle en Den Bosch.Meer info 
en aanmelden singleparty Arnhem/ Utrecht 
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15 jan. Djoj SingleNight Rotterdam. Workshops Maandelijks 
kun je op de zaterdagavond mee doen met één van de drie 
aangeboden workshops! In januari: Dances with Life, Birdcode, 

Vijf Ritmes. Meer info en aanmelden singlenight 

  
 
16 jan. Kook en Ontmoet Eindhoven Is koken jouw passie? Tijdens een 
heerlijk diner, dat je samen bereid, leer je andere leuke singles kennen. 
Meer info en aanmelden Kook en Ontmoet Eindhoven 

  

  

Graag tot ziens!  
Groeten, Petra Haarman 

Bezoek Single Events op: http://singleactiviteiten.ning.com/?xg_source=msg_mes_network 

  
Klik hier om te beheren welke e-mailberichten u op Single Events ontvangt 
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