
INTERRESSE IN HET GEVEN VAN VOORLICHTING OVER PROSTITUTIE ?
 

Kom eens langs en vertel ons hoe jij denkt dat JOUW bizniz in 
elkaar steekt. 
Maar . . , maak eerst een telefonische afspraak met 
Jo. (020-6243366) 

AJ is het vakantietijd, op het kantoor blijven altijd wel 
klussen liggen. Daarvoor ~oeken wi i nog enige vrijwilligers 
die bereid zijn enige hand- en spandiensten voor ons te 
verrichten. Ook is het weer ti"jd voor de NO-pictures akties 
dus, heb je nog een dagje over, maak dan een afspraak met Jo. 

Man ge~akt voor 
mishahdelen 

i • , 
van pr~stltuee 
VaDonzec~spODdent 

UTnEeHT, vrijda~ 

De politie be;eft de 21~jarige 
D"N. in zijp. wOODplaats 
Utrecht gearreste~rd. 

Hij wordt tlrvan verdacht 
een 3S-jarige: Rotterdamse 
prostituee in de Domstad met 
een schroevcdtaaier in de.rug 
te hebben gestoken. De 
vrouw is doo~ de steekpartij 
verlamd geraak.t. 

I 

Deze vrQUW ligt nog steeds in h 

ziekenhuis. Wij willen haar steunen d.m. 
beterschapskaarten. Stuur jouw kaart na~ 

de Rode Draad en wij zullen zorgen dat z. 
het krijgt. 



13HD.L:lld
 



RODE DRAAD l.N .r~O 

d Erobeurs 

Van 11 tim 14 juli j.l. vond het Erobeurs plaats in Den Haag. 
Bedocling van deze beurs was om aan een groter pUbliek te 
laten zien wat er in Nederland aangeboden wordt op het terrein 
van de erotiek. Er was van alles te zien: volledig ingericht 
sexshops, erotische kunstwerken, _lingerieshows en 
demonstraties van III i ve II schi 1deren van naaktmode1 en. Dc Hode 
Draad was er volop aanwezig met een pracht stand en mooi 
uitgedostc hoeren. Onze stand werd druk bezocht en wij hadden 
het erg naar ons zin! Wij hielden een logboek bij. am jullie 
een indruk te geven van het evenement, volgen hier enkele 
stukjes ult onslogboek. 

r
 
EROTICA BEURS 

van 11 tIm 14 juni 
Houtrusthallen Den Haag 

11-06 

UITNODIGING
 
voor de opening op 

11 JUDi om 14.00 uur 

Deze uilnodiging wordl u aangeboden door: 

~ • ,• ...- ~ I 

Het Ero'92 Shuwprognlmmll kwam 101 stand l1I.m,v. 
Parlyburo Kiny Hart 

CCA Video Produclions 
Mega Show Producllolls 

en een grooI un tal arl inten en ,IandhOllders 

Deze kaart is strikt persoo
 
en geeft recht op 1 toegao
 

Openingslijden ERO '92 
II JUDi '92 14.00 uur (aJleen ge 
11 JUDi '92 16.00 uur - 23.00 u Ul 
12 JUDi '92 12.00 uur - 23.00 uur 
13 juni '92 11.00 I.cur • 23..00 Uur 
14 juni '92 1l.00 uur· 19.00 uur 

Organisalieburo Eurohuls 
Renbaanstraat 133 
2586 GA Den Haag 
Te1efoon 070·3504955 

Gralis 
toegang 
11 JUDi 1992 

Even zitten! Met Laura en Carola aangekomen om 1 uur en meteen 
aan de slag gegaan met het inrichten van ons stand. T-shirts, 
posters en de photos van Laura zorgen voor een mooie aanblik. 
AIle infomateriaal ligt klaar.. Nu maar hp.t publiek afwachten! 

Karin 

8 



Wij hebben het hier fijn. Veel lekkere speelgoed om naar te 
kijken of 
Lydi a is 
elkaar. 

te 
20 

kopen, 
juist g

alles 
earri v

(bijna) 
eerd. IIA

waar je geil van kan worden. 
rtiesten" ( du chambre) onder 

Laura en Carola 

Hoi, hier ik even. Het is erg gezellig en erg rustig. Er is 
een modeshow aan de gang - schone dames en heren aanlokkelijk 
uitgedost. De schilder en zijn naaktmodel zijn weer begonnen. 
Ik heb erg moeten 1achen met Kar in . Het was heer1 i j k am de 
dames weer te zien! 

Lydia 

12-06 

Vanmorgen scoorde ik onmiddelijk. Vijf Blacklights en twee 
posters dus ik dacht even "di t wordt wat vandaag" . 
Uiteindelijk is het vanmiddag redelijk druk geweest maar 
inmiddels is het uitgestorven i.v.m de voetbalwedstrijd. Het 
geeft P. J. en ondergetenkende in ieder geval de tijd am even 
rustig een hapje te gaan eten. Tot 20. 

Marjan 

13-06 

Het was een gezellige en drukke dag. Derek is op bezoek 
geweest. We kunnen beter een maatschappeIijkwerkbureau 
oprichten voor alleenstaande Mannen! 

Chantal 

Ik vond het erg leuk om hier te staan, het leek een beetje op 
het werk achter de bar. Ik hou weI van beroepen waar de mensen 
naar je kijken. Hoer is toch ook zo'n beroep! Ik heb de 
nodige mooie mannen en vrouwen gezien / maar ook de nodige 
drooggeilers en het type klanten wat ik altijd had. Ik heb 
eigelijk weI weer zin gekregen am te gaan werken. 
De mensen die de stand hebben opgebouW'd hebben mi jn 
complimenten! 

Sebastien 

dit soort 
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