
Afslag10 bruist en daarover brengen we je graag op de hoogte! Wist jij namelijk al dat 

wethouder Bob Vostermans onlangs op spectaculaire wijze de beweegroutes officieel heeft 

geopend? En dat de gemeenteraad ook gelooft in de vele kansen en mogelijkheden van 

Afslag10? Lees er meer over in deze nieuwsbrief en maak direct ook kennis met een drietal 

nieuwe partners!  

 

Iedere twee maanden ontvang je van ons nieuwtjes over alles wat met Afslag10 te maken 

heeft! Meer weten over Afslag10? Bekijk onze website. 

Beweegroutes officieel geopend 

Kijk voor meer info op www.afslag10.nl  en volg 

ons op social media! 

Op zaterdag 1 juni werden de beweegroutes onder 

grote belangstelling geopend. Een bijzonder moment 

was het opdragen van een beweegtoestel aan 'aanjager 

en initiator voor Afslag10 en de beweegroute', Gerard 

Lok. Bekijk de uitgebreide terugblik en mooie 

fotoreportage op www.afslag10.nl 
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Kijk voor meer info op www.afslag10.nl  en 

volg ons op social media! 

Met het vaststellen van de gemeentelijke visie op de 

ontwikkeling van Afslag10 heeft de raad eind mei een 

positief signaal afgegeven voor de verdere 

ontwikkeling van dit burgerinitiatief. In de visie, die  

volledig te bekijken is op onze website, worden met 

name de kansen voor de inwoners van Horst aan de 

Maas benadrukt. Kijk snel verder op de website van 

Afslag10! 

 

De afgelopen periode hebben we weer een aantal 

nieuwe partners mogen verwelkomen. Zo ook 

Zuiver Ondernemen. Een partner die samen wil 

bijdragen aan de gezondheid en het geluk van onze 

gemeenschap. Voor nu en in de toekomst. Neem 

snel een kijkje op de website van Afslag10 voor een 

uitgebreide kennismaking.  

 

Nieuwe partner: Zuiver Ondernemen 

Dit leefstijl- en preventiecentrum is centraal 

gevestigd in Afslag10 en voor velen een heerlijke 

plek om lekker te kunnen bewegen. Lees meer over 

de motivatie van Anco lifestyle centre om zich te 

binden als partner op www.afslag10.nl   

 

Geloof jij ook in de kracht van samenwerking? Word 

dan ook partner en neem contact met ons op via 

secretariaat@afslag10.nl! 

Nieuwe partner: Anco lifestyle centre

Gemeentelijke visie op Afslag10 vastgesteld  
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