PEESKAMER VOOR
ZWAAR GEHANDICAPTEN
Van ten onzel' \lerslal!geven

J-tct b du", nlet de bedueUng CIa' hler men
.!Ie~ kom~... die een vlng-er mhuum ot kramp
lIel voor"l"'l "erloopl leu
hI h un ~I1en hebb&n." Ot ten ~ U locker va..n
lllldel"3. neen champagne en 10'
d&l de aupuolng... aan .ljn landhul. I\c
Hem geklll ....n de bar alvoren. hel
doe1rroep "au hel C.lde.... Mook z.al 10k·
mlnnelJ!K') In een luxue"" Ir'gerleh\e ka·
ken.. Er :djn ttnmers reen andere lOCo1.tle-.III
waar I'ehandleal'len au hun (C1uur belul·
mer wordt bedre "en.
de-,
g(ltl e1 kwu ~en komen.
~ voor!>ereldlngen tot een uunJe 1><>.
l&&lde Uefde van een :ow""r gehandl.
De &aJ1paulopon beperke.n 1tch ovul·
capte M een If.... I"rouw In cJ ub r..ove....
g .... nlel lui hel bed en de da.arblJ beho...,n·
lAne In Moolc 01)" boVenal v ...., praktl.
ache &>lJ"<l. Tou"'eo en beug.l" lI\oelen de l&keto en k..bel.. Ook dc aeCW'\dll1re
voonieu Ing-en ltl0l~n er z:lJ1t, He\ tQUel en
de In vaUde mena hel lIeldean "" t InlleJ' de badl<ulp .ljn geheel a/tcatemd ov do
pen. P u da&rna kan de prel begtnunn.
~nlJen van 4e mlnder validt:: men&. Ott..,n
A.la eenJ\e bot\Jeel In 4e B"\elux l'leett LcJ..
bflraadl :tl eh mom ent(lcl op d~ &ao,e:haJ
vu'.. Lan~ ee 1\ nli mte Lnre-rl c ht wa&r ge·
v .... "".. IIlUnat8llalle dIe de 1<1.....1 ""'"' de
hand\caplen Ilr.h kunnen terugtJ"e.k..keD n:llet
C
€ Ond to I bedhoogto kan U I( en.
een p!"08tltu,k.. De apeclale kamer werd On
De doelgroep w""""p OIlen mild. b mot
lan~ in IAJI\"Ulghel.d ....an Rene Vereoutre,.
dut.ondon mannollJke Invaltden .lA<noIlJk
.,oordlter "an de SUC:htl'DJ AltemaUe-ve . Cn...•. /Io1aar de 1<&lU dal plotaeUng lwnder·
Rcl..tlebemlddeUng (SARl. leealdlJk Ie den b<>l6nptoUe"den .lun Ie drlngen vooe
opend. De BAR plelt oJ Jant> vooe .r bn·
do deareD v.... bel luxe O<.lde... o bord.. ~
niDI Y&n de weuuel8 reehtm V.I,..A UchAme·
achl hlJ Dlel erg grooL
UJk ,.~&Ildlcal'len. V.ecouu-e toonrle deh
.Er ~" nalunelljk mooe <Ian geJIoeg ¥e·
veel\lld /'Oel de .....1........ gepa.ol. peak.o..
h.s.ud IcapteD "00'- wle 4.ll een ullk;omt l 16
rotor:l)1 OlU Nederla.n.<1.
m&&1" de d.cempel om naar een club te Ja.a.D
I, l<>eh hoog, Wo.nllohandloap'ell .llll blJna
a1lemaal' AIl>&J\k.IJJ~. D ..' we.rhondl loob
Takels en kabels
ve.l m.e:lUlien et'v.an de1e .'ap te "'~n" De
Volge... el,enaar Wlm Ollen la .ljn Jnl· me-e5teD m Qo&lW toeh IIe m&nd vr_ren O:n3
Ua.lle' bul.md _ooe ."'...... If.handleApten. mee te.,a.a.n."'
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- privll, met meisjes. Met pand of
~' huur, aireo, topligging.' Aileen
XJ' ser. gegadigden. Telef. ma.-vr.,
XJ' na 19 u. 00- 3232250066.
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Geding tegen Hoeren
Van oru.e med1aredacUe

AMSTERDAM - Omdat de maJteCll ~lch
Illet &aD een atapraak zouden b'lbben gehou·
den ",11 een van de geportreltl!eJ:den in de
NOS·(1ocumenl&lre Hoere-n de vocr vll.l1avoDd
(eplande u1tundln( (ZO.2ll uur, Nederland 3)
voorkomen.
Via haar raadaman

Dll'.

F. C. Staehle Jr.

beeft de t3-jarlge E. C. F. H. daartue 'len kon
gedlDg aa.D.g9pllnll'ln. dat vlLIlochtend om
lLOO uur dieDt voar v1ce-pre~ldeD.t ltU". J. M.
Vrakldng van de AnutematMe arrondiue·
men~echtbank.
Volgell.t Dlr. Staehle had H. van producent
Topa.z Picturea de ~clu'1IteUJke toez'lgglng ge

Iuegen dat nieb! zou worden v'lrtocDd zonder
hur u1tdrukkellJke toeatemmlng. Hoewel zlj
na het zlen van de ruwe opuamen enkelll be·
zwaren had. bebben de mBJIers daar vclgens

mr. Staehle in de definltleve venle onvold080'
de rekening mee g.ohOurlen.
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Bl'KAREST (Rtr.) 
dronken bewaker
mortuarlum heE'ft i
llOorden van Roeme
schrik van zijn leven
gen toen het lijk waa
zich vergreep, plOlseli
leven werd gewekl
De bewaker wilde 0'
bedrijven met het do
waande lichaam van
18-jal'ig meisje a1vorel
vool' e~n autopsie vu
bereiden, toen het
plot.seJing l'echtop ging

ten.
Na een harts til stand w

meisje voor dood aange
Zij had een overdosis •
pillen en alcohol ingen

na ruzie met haar vrien
De bewaker is Inmi<lde
arresteerd. Maar de 0
van het meisje pleiten
zijn vrijlating: .,AIs hij
filet had vel'laacht, zou
dochter vool' eeuwig
7.ijn gewe~st!"
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"Ik Ieid een dubbelJeve
Overdag welk ik ais veT·
koopster en drie avon de
per week welk ik VOOl ee
escoltbureau. Ik heb da
door een royaa! inkome
Bovendien hou ik van se
en vind ik het spannend

om mel zakenmensen uit
Ie gaon en hun bed te de·

: Prostituee vangt
vals·honderdje

len. Wal ik echtel moeilij

vind, is dol ik er nooit ee
met iemand over kan pra·

AHNHEM - Een Al'llhcmse prosLi.

ten . ..

tuee heefi in de nacht van vrijdag
op zat.erdag een 21·jarige man uit'
Enschedc bij de politic a:mgegeven
die met een vals briefje van hon
derd Dultse macken wilde afreken
de. De man verklaarde dat hij in
DUilsland naar cen dlscotheek was
geweest, en nlet wist dat hij 118
!>etaJing wls wisselgeld had terug

gekregen.

BUna hetzelfde overkwam cern kel
ner van een cafe aan het Stations
plein in Arnhem. Na telling van het.
geld kwam hij er zaterdagavond
achter dat een klant de rekeni~
had voldaan met cen yals biijet van
honderd DuilSe mal'ke~.
.,

8

c.v.A. uil
Het nummer Love ft1r sale. immers
handelend over prostirutie. werd
jarenlang door nette ll1ensen te
scabreus ge;lcht om in het open
baar ten gehore te laten brengen.
En het is maar goed dat Campaign
Comp<my vorige week liet weten
dat Love mer wordt gepresenteerd
..als een modieus kled.ingmerk dat
past in de huidige tijd" - anders
was ik me blijven af'vragen waar
omop at die abri's te zienis hoe bij
Yab Ywn de schone banddoeken
worden gedistribueerd.

J e kunt contact opnemen
met 'De Rode Draad'. Dit
is een belangenorganisatic.
voor haeren. Naast het
organiseren van ontmoe
tingsdagen houden zij zie
ook bezig met het wette
lijk beschennen van pros
tituees. Zij zijn telefonis
te bereiken onder numme
020-6243366.
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:evl.'rij via via

uitgeverij via via

Isengrachl675
7 jt amsterdam

:lOU tma nstraa I

020 6239849
020 62604 96

lei 070 3634500
fax 070 ]60 18 32

ertentil" l"xploitatie

020 62081 41
020 62438]9
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Naast hliisraad en kleding heeft Via Via nog 131 rubrieken
waarin specifieke produkten of diensten worden gevraagd of
aangeboden. Zoals de rubriek "Erotische contacten" waarvoor
een speciaal billboard werd gemaakt: een dame van lichte
.zeden neemt in levende lijve op gezette tijden achter het
raam in het billboard plaats, waarmee duidelijk wordt dat
je in Via Via ook kunt adverteren voor erotische dienstver
lening.
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MET 'N GRATIS ADVERTENTIE
BEN JE 10· VERKOCHT.
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