
In deze nieuwsbrief praat de stuurgroep van Afslag10 je bij over de behaalde resultaten en de 

recent gezette stappen. Dat samenwerken bijzondere resultaten oplevert, wordt wel duidelijk 

uit de update van voorzitter Gé Vossen. Daarnaast maak je tót 1 november nog kans op een 

fantastische prijs in het kader van 'Voel je vrij in #Afslag10'. We vertellen je ook nog wat de 

'Flexmarkt' bij het Dendron College precies inhield. Lees snel verder en maak direct kennis met 

de nieuwste fans van Afslag10!  

 

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

heeft! Meer weten over Afslag10? Bekijk onze website. 

Update vanuit stuurgroep: deel 1

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

ons op social media! 

Afslag10 is volop in beweging! Een mooi moment voor 

de stuurgroep om iedereen te informeren over de 

huidige stand van zaken. Voorzitter Gé Vossen vertelt je 

meer over de recente resultaten en de verschillende 

stappen die gezet zijn. Deze maand gaat Gé in op de 

'software' ontwikkelingen binnen Afslag10. De 

volledige update lees je terug op onze website. In 

november volgt deel 2: de 'hardware' ontwikkelingen. 
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Kijk voor meer info op www.afslag10.nl  en 

volg ons op social media! 

Nancy & Fatima wonnen een tapas-arrangement voor 

twee personen bij Boscafé het Maasdal. Benieuwd 

naar hoe zij deze prijs wonnen? En wil jij kans maken 

op de laatste (hoofd)prijs: een jaarabonnement bij 

ANCO lifestyle centre? Check dan snel het nieuws- 

bericht via www.afslag10.nl en deel je #Afslag10- 

inzending vóór 1 november! 

 

Leerlingen van het Dendon College krijgen de 

mogelijkheid om hun flexibele uren in te vullen bij 

een vereniging of stichting uit Horst aan de Maas. Dit 

biedt ook enorme kansen voor partijen binnen 

Afslag10. Voor meer informatie over 

de mogelijkheden en het volledige initiatief kijk je op 

www.afslag10.nl óf je neemt contact op met 

info@sportaandemaas.nl     

Flexmarkt leerlingen Dendron College 

Het partnernetwerk van Afslag10 blijft continu groeien. 

Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee! Deze maand laten 

we je graag kennismaken met  Sociaal Kapitaal en 

Dichterbij. Een nadere introductie van deze partners vind 

je op www.afslag10.nl  

 

Geloof jij ook in de kracht van samenwerking? Word ook 

partner en neem contact met ons op via 

secretariaat@afslag10.nl! 

Nieuwe Afslag10-partners:  
Sociaal Kapitaal en Dichterbij

September-winnares 'Voel je vrij in #Afslag10'
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