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OPI,OSgING PRIJSVRAAêI
.? LAÏ AAI WEEK.i.è'; tì
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L. Ee.t ls onveranü¡voordelijk on meü een kind.erïvagen over fe steken
ïÍanneer een auto nad.erü.

Ind.ien ied.ereen daaroB Ieüte zou het waarschuwj.ngssein
d,aarvoor onnoodin g $êz'oû.t

2. Ifeü |e zser geva,arLijk om meü een bal op straat te apelen voor
automobiltst-en speler. Ind.len de bsl op de straa.tweg rolt
kijk dan eerst goed uit of er geen aubo nadert.

Itet Ls gewenscht daü ook de begeleiders d.aarop laüLen.
Een klei¡¡e móelte, ê!I....... -.. geen onnoodig lawaa'i.

3. Fet |s S.evensgevaarJ.iJk voor flsüaer enz. om vlak voor
cen auüo; ovei Le steken. I,aaü eeret heü tróorbiJgaand verkeer
trþsseeren en steek d.an met een g¡.oote bochü zood,aü men
eersü d,e ln te steken gtraat kan lnzlen over.
El,k zoorn soort kloine overtred,ing geeft extra Lawaalo

o

o

4. IÍanneer t og de weg ui¿ de
d.e ürottolr zljd.e dan bent

Eet ie I- zeer
etappen d.a:.rx men dan llcht

-de wagen. EYen nadenken en
dig signaer,l te geven.

wagen wilü etappon d.oe dit dan aan
ü nlemanð in d.en w€gr
rigkant aan de andere kant uiô te
aangereden lcan word.en door passeeren
and.ere autorg behoeven geen ornoo-

5o II heefü geLijk'rreohte gaat vooro. trfiaal wees niet elgenwlJs.
laa,t het verkeer van d.en hoofÔweg steedg voorga¡n.

IÍanneer IJ een w&gen van den hoofd.weg þl'otselfng.'taat
otoppen kr¡r¡r¡en de gev6Lgen \rreesoliJk sUtB.

Even niet elgenwijs en U voorkont persoonlijke ongelukken
en veeL onnoodlng Lauaa1.

6. It beeft t¡aast? prachtigr maar wordü toohi niet roekeloog.
II weet rtSeter eén uur Later om e1f uur thuis' d.an reed.s oß

tien uur in het ziekenhuisr
Kljk voor het overgteken goed. ult, d.e üram wacht toch wel

even vooral als er nog meer pagsagiorE komen.
loop nlet Ln gedachüe op straat en II bevordert de ar¡ti lawaal
earlÊgne.

Mljne lleerenr.
Ifopende dat bovenstaande oplossing goed. Ís en dat

llc voor een prijo in aanmerking mag homen teeken ik
Meü antl -Iawaal groeten.

M. Broneveld,o
Houtrustweg 420
den IIaag
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