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Voorkornt ONNOODI G LAWAAI, d¡t

Wiel,rijders,
voorkomt door U te houden
aan cie verkeersregeis, dat
anderen U met lawaai aan Uw
pllchten moeten herinneren.

Motorriiders,
bedenkt, dat Uw machine een
vervoerm¡ddel is en geen appa-
raat om de trommelvliezen van
anderen op sterkte te keuren.
ZorEl derhalve voor een doel-
matigen knaldemper.

Auto'mobil,isten,
vermijdt zooveel mogelijk het
hinderli¡k of onnoodig signaal
geven; mindert liever Uw vaart,
dit ¡s veilig en niet hinderli¡k.

Eigens"&r s en chauf f etn s
ua'n avachtauto's,

stuwt Uw vrachten goed; d¡t
voorkomt lawaai en spaart de
lading.
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pa arl Uw zenuwen en

Voetgungevs,
bij het oversteken,
law aaizondaars,

d¡e van andenen.

bl¡j{t op de trottoirs en ki¡kt Eoed uit
anders maakt gij anderen tot
over wre g¡j U dagelijks ergert.

Andere
weggebruih,ers,
helpt mee noodeloos rumoer
te voorkomen.
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bevordert

verkeersorde - verkeersveiligheid

Bwengerucht.
Het voorkomen van onnoodig
lawaai moet in de heele samen-
leving betracht worden. Hindert
Uw buren niet door 's avonds
saxofoon of trompet te studee-
ren of door hun de sterkte van
Uw ¡'adio te demonstreeren.

voorkomt
ongelukken - burenhinder
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De ANTI-LAWAAI-ACTIE te DEN HAAG is georsaniseerd door de:
Gel,uidstichting, MtlnbouwþI,ein LL, Del'ft. tel,. 7132

met volle medewerking van de:
Kon. N¿d. Automobiel, Cl,ub, Lange Viiuerberg 10, Den Haag;
Kon. N¿d . Motoruiel,rifders Vereeniging, 2e u. d. Boschstraat 38, Den Haag;
Kon. Ned . Toeristenhond u. Nederl,and: Â.N.W.B., Parhstraat L8, Den Haag;
Bondu.Bedriifsautohouders in Nederl,., Gr. Hertoginmel,aan 16, Den Haag.

STEUl{T HET A¡{TI-LÂWAAIWERK
DOOR U C)P TE GEYEil AtS DO]IATEUR
(min. f 10.- p. j.) der Geluidstichting of door als contribuant toe te treden door
{ 1.50 te storten op giro no. 248358 der Geluidstichting te Del{t.
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PR IJSVRAAG:
ln bovenstaande teekeningen worden verschillende signalen gegeven, Deze waren niet,[noodig

W¡e en wat is de oorzaak van d¡t onnood¡g lawaai ?
Onder de inzenders der goede oplossingen wordt een prijs van f 10, - verloot,
De Jury wordt gevormd door het Bureau der Anti-Lawaai-Actie te Den Haag en de verkeers-
experts van de K,N.A.C., K.N.M.V., A.N.W.B. en B.B.N.
De oplossingen worden ingewêcht vóór I October aan het Secretariaat der Geluidstichting,
Mijnbouwplein 11 te Delft.
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