Veilig en Gezond N65 onder de grond
Uitslag Prijsvraag Slagzin N65
Afgelopen maand nodigde het Comité N65 u uit om een slagzin te bedenken die we gaan gebruiken
ter ondersteuning van onze acties.
We ontvingen van de in totaal 32 inzenders uit Vught, Haaren en Helvoirt 52 slagzinnen. Er was zelfs
één inzending uit Nieuwerkerk aan de IJssel. Deze inzender had de oproep op onze site www.N65.nl
gevonden. Het doet ons goed dat uit uw inzendingen blijkt hoe zeer de veiligheid, gezondheid en
duurzaamheid met betrekking van de N65 u ter harte gaat.
De eeuwige roem en de 100 euro gaan naar Han Jacobse uit Helvoirt met de slagzin:

Veilig en Gezond N65 onder de grond
Bij de uitreiking van de prijs gaf Mijnheer Jacobse te kennen uitsluitend voor de EEUWIGE ROEM te gaan. Het bedrag
van € 100,-- heeft hij aan de Stichting Comité N65 Ondergronds Helvoirt gedoneerd!
Vanaf nu gebruiken we deze slagzin bij onze publicaties en straks op affiches en stickers! Een eervolle
vermelding en een bon van 10 euro gaat naar de volgende personen:
Wil Koks uit Vught met
* Weg onveiligheid en overlast maak een weg die ons allen past!
Toon Berkelmans uit Helvoirt met
* N65 onder-door geleid schoner milieu, tijdwinst en veiligheid
Flavienne van Oort uit Helvoirt met
*Stop de tunnelvisie, start visie op tunnel!
Rieke van der Ros uit Vught met
*N65 geen gedonder, niet d'r op, maar d'r onder!
Herman van der Dool uit Nieuwerkerk aan de IJssel met * Gaan wij.of gaat de N65 er aan onder door!
Alle inzenders bedankt voor jullie inzendingen. Blijf ons volgen op onze site!
Prijswinnaars proficiat, de prijs komt naar jullie toe!
In maart en april zal een enquête in de kom van Helvoirt worden gehouden over de N65. Wie wil ons
helpen om in de late namiddag- vroege avond formulieren op te halen? We plannen zoveel mogelijk
in uw eigen woonbuurt. Graag aanmelden met naam en adres/ telefoonnummer bij:
secretariaat@n65.nlof naar Torenstraat 47 5268 AS Helvoirt

