
Ook in de zomermaanden bruist Afslag10 enorm en zitten we absoluut niet stil! We brengen je 

graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen! Wist jij namelijk al dat wij absoluut niet 

zonder onze partners kunnen en hen enorm dankbaar zijn? Daarnaast maakten we ook weer 

een nieuwe winnares van de 'Voel je vrij in Afslag10-campagne bekend. Lees er alles over in 

deze nieuwsbrief en maak ook kennis met twee 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. 

Partners van Afslag10: bedankt! 

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

ons op social media! 

Op vrijdag 5 juli werden alle partners bedankt voor hun 

steun tijdens een speciale partnerbijeenkomst. Partners 

en bestuursleden van de betrokken verenigingen en 

organisaties kwamen samen in het Parkhotel voor een 

interactief gesprek met Marco Bogers (directeur VVV- 

Venlo). Het programma werd afgesloten met de 

wedstrijd: VVV-Venlo - STVV. Kijk voor een uitgebreide 

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

volg ons op social media! 

Nicole Thijssen won met haar inzending in juli tien 

credits om te sporten bij OXIGYM - Bootcamp Power. 

Wil je weten hoe zij dit precies won? En hoe jij kans 

maakt op de volgende prijs: een tapas-arrangement 

voor 2 personen bij Boscafé het Maasdal? Check dan 

snel de spelvoorwaarden op www.afslag10.nl  

 

In mei j.l. hebben we een nieuwe, terugkerende 

rubriek geïntroduceerd: 'Afslag10 verbindt'. Hierbij 

worden verschillende gebruikers en betrokkenen 

van Afslag10 geïnterviewd en vertellen zij over hun 

persoonlijke connectie met dit verbindende initiatief. 

Zo kwam bijvoorbeeld het bestuur van Hovoc aan 

het woord in juli. Lees het interview op de website!  

Afslag10 verbindt!  

Het partnernetwerk dat Afslag10 een warm hart 

toedraagt blijft alsmaar groeien. Daar zijn we enorm blij 

mee! Zo hebbem Smaakboerderij De Gastendonk en 

Teamsport24 zich onlangs ook verbonden als partner. 

Maak kennis met deze partners 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 partners: Smaakboerderij de 
Gastendonk en Teamsport24

Juli-winnares 'Voel je vrij in #Afslag10'

http://www.afslag10.nl/
https://www.facebook.com/Afslag10/
https://www.instagram.com/afslag10/
https://www.afslag10.nl/nieuws/nicole-thijssen-juli-winnares-voel-je-vrij/
https://www.afslag10.nl/nieuws/nicole-thijssen-juli-winnares-voel-je-vrij/
https://www.afslag10.nl/nieuws/afslag10-verbindt-het-bestuur-van-hovoc-aan-het-woord/
https://www.afslag10.nl/nieuws/afslag10-verbindt-het-bestuur-van-hovoc-aan-het-woord/
https://www.afslag10.nl/nieuws/nieuwe-partner-afslag10-teamsport24/
https://www.afslag10.nl/nieuws/smaakboerderij-de-gastendonk-partner-van-afslag10/

