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de pil
Een van de betrouwbaarste voorbehoeds
middelen is de

pil,

mits nauwkeurig vol

gens de voorschrift.en ingenoT,lsn.
De pil bevat een stof,

dio de vrOU\'1 tij

delijk onvruchtbaar maakt.

De zekerheid

dat men niet zwanger kan wordon is bijna

11

absoluut 1

op voor\'laarde dat men ge.::n

dag overslaat.

wo't.VII!QA

De ]lil wordt door de apotlluek alleen op
doktersreeept afgegeven.
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men regelmatig onder
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in s!Jiraalvorm(val1daar de naaJil)
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wordt
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bekend.

Hen weet wel,
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het condoom
Het condoom is el oen hoel oud voorbe
hoodsmiddel.
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do !',lodornt:l vorm ,V'ordt

het van latex gClllaakt
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opgerold ver

koche..
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tliddel dat een zeor grote Hate van be
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Een
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pasta insï,lccrt.
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Een ruiddel dat nog niet zolang in de
handel is.
bus

Het wordt

door de druk in de

fijn verdeeld in een canule gebracht

en via de canule als een dunne taaie
laag over de baarmoedermond verspreid.
Het is ecn zeer eenvoudige en betrouw
bare methode

en

prettig in gebruilt.

Het raadplogen van een arts is ,,,,1 nood
zakelijk voordat men tot deze methode
overgaat.
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ta's,
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de vorm van pas
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de spanning van do
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veer 0Il zijn plaats

Hen lcan niet zomaar
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mo

Deze liap \"Iordt over de

kopou.
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mQthode toch niet
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de�:.::: ovcrga!1t; oo'. \: zeor lang v66rct.at

cr een trE!in �anlcolilt gesleten.

Vaak staa!l

te wachtQu.

cr l2..uee files voor de bOjac!!
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lanb�ni.:1G verkcc:rdp.rs

is e n blijft

.:tcr6iL:,' ruim·ce voor is maar voetgan�€rs en
::k'l../··}1T

r::re;; hindc::'J.ijl: en ��cvaarlijk.
.
:8il:llC::1'iDrt zal cr dan 00'., hij dezo weg
hot.

·':!en ai:tie r;cvoc!'c}

Hordc'll om dc

automohilisten 'Cc bCi'regCî.l bij

het· 1:1achtcn

voer de bnE1ell hun lilotor af te zette!1.
:,.f... l

WOLVEGA

dan wanneer dG autom o 

bilist ;:!ct hogere Gnelh.-;id zou r'ijd :;n
... "'.

Er

nnll .::ta n c:!..ko blil� aa.rdcr een stencil

uitG0l'ei!::.c

':Iorde;!! j",let daarin de noodzo.l";:e:

lijl�hcic1 vail dOZ,\7, a!;::tie.

13

12
Enïge ti jd geledon iG

N.B.

Op het

eldors

cr

in ons land een d er g elijl�e a.ktio ge
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Dat betel<;:ent

dat \'/e de eerst

FANTASIE

komende jaartjes opgescheeiJt zitten met
de dr1.L1.t..�e en levensgev&arlijke ve1"1:::eer6\'leg dwars door het d01.�I1.
de bebouwde
p.ll.

kOi:l niet

KOUIEN .
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IPORTt«lUS EN
H!REN AN<LETI

Hoewel 1,1811 in

sneller dal1 50 !Uil..

lllag rijden is er ·..rrijrJeI geen auto

mobilist· die sich daa.:raan stoort.

�!u iilecn·

de men onlangs de klinl�er\',eg te moeten
asfalteren.

De asfaltweG in de bebou\l-

de !{om v/er!(t het negeren V.:l.11 die 50 lrr:1.
�). u. zondermeer in de hand. lIi.lln�rG 011
een kli.nlLerweg zal de automobilist veel
eCl,"der aÏremm.cn dan 0lJ een
de asfaltweg.

licht l'ijcl.ell

n.JJ

Hoewel er op de dru1\.:ste

zijn,

punten liIaatregelejl [:;enomen

wil il.:

toch eVen \'lijzen op een zeer crevaarlijl{e
oversteekplants !'.!idden in
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de �:Üi:.12.ts
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4 11aa.l 1Jo31' daG moet een groct aantal
IcLnderel1 de straatwee:; hij
school oversteken.

GereI.

dG

Ter\'Jijl de z,warn

trucks Oy ilog geen ïJ.eter afstand voorbij
denderel1,

tel'rrijl dG

E'\utoi,wbilist
sCllrijdt,
l;:ant van

e;:en

.:i.c andere

HOOFDSTRAAT O. ..

staé:'.11 rijen �;:i;'ldel"en l�ngs: de
de weg te wachten op I'i:; 110J'ilel1t

dat ze tussen de auto
glilJpen.

:!1ê;1,

de ma::-drJUnSllo3lheid over

1 s

I

door ::U�l!lei1

'Sen stap te vroeG of

t.e laat
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of hei vonnis is weer eG�13 Geveld.

!Ie � ;�aG een \'!ondel� hetca dat hier tot
nu toe niet În.eer sl.:l.chtoff(�·�'s zijn ge

vallen ..
rus" of

i·iisschien danJt;: L.'.. ij ]:weste:::' 'Kupe
één van de a.nder€; olld(!r',l:L::i zer8,

die �l!;;:e>.. l�lorge.il
van

,�e.

on !�Iiddne;. 2.é.ln de rai1d
.
weg staan om h',Ul �;:r06st ho3elhu:i,J:s

over de

weg te' diri.5eI'611.

haar. de !dlH"le

ren zijn onbed�ch � 3a�.i en zeer beweeglijk

als

ze ttit school.1;:c;;,e:.1.

Hiel' op dit

1e

Administratiekantoor'

J.

Kussendrager

velloceve:arlijJ.:e st1.1.:'.:-. stre.at\'lF.:'� is Geen
éll.l�ele veiligh:eidsrl1aa�regcl gel10men.

school; . de kinde:, .�e!l sta:::tl1 elke, dag

De

op

Assurantiekantoor

van het
Ol;VERANTV1CORDE

nieuw bloot aau do rmïC eisen
verl;:eel�.

Fret is

con

.3J1I'UL..:.'IE

die nog

in

de hand. generl:t
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wordt door het verl;:eer d�t de ':.1Ctrallel

Hel.m.I•• n B

weg oprijdt en

TeI.foon

kinderen,
is

de

bush.:llte,

waardoor de

(05610)

2145

als het r:laar oen beetje druL:

(spitsuren) tussen tVlCce vl..lul�linies

instaan.

Hannccr dj.Cl rOiHlwcG er nu voor-'

lopig niet

l':.ont zulien 8r lJimll3l1 de

kortst i.:.lOgelijke

tijd {de

",,1 r/eor

veel te

late )maatrefjelell genO!:lerl 1',100';;011 worden.
L001Jbrug,

hek_k.en,

lichten

klaar overs hiel�:) ..
Het gaat hier iHïJerS om iilensenleveiliJ.
Jonge mensenlevens.
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