
Uitnodiging voor "Het safer Planet Sex Ball;l. 

Op zaterdag 19 maart wordt in Landen het lIPlanet Sex Ball;1 
gehouden. Het belooft een grootse happening tc worden, met 
onder andere sexshows van Terminatrix uit ouitsland, the 
Tr ibal Throb Hut ui t Fuckafuckaland, Cyberpub ui t Ital i8 en 
the Vibratogram van planeet Wobble. Ook worden de SM olympics 
gehouden en de erotische Oscars zullen worden uitgereikt. 
Er worden modeshows gehouden, exotische prijzen uitgereikt en 
tussendoor kan men genieten van erotische hapjes. 
AIle opbrengsten gaan naar een goed doel, te weten het toe
gankeIijker maken van sex vaar gchadicaptcn. Op het teest 
zullen geen pers en camera's toegelaten worden. Ook voor 
gehandicapten in een rolstoel zijn "de drempels laag tl 

• 

Dus meiden en jongens, komt allen naur het fantastische 
"Planet Sex ball"! 

Kleding: futurist/ tribal/ fetish. 

Je kunt je inschrijven voar het diner of het buffet. Voor het 
2 persoons-diner betaal je 110 Engelse ponden (per tien 
plaatsen + 1 gratis, betaal 1e 275 Engelse ponden). 

Voor het Buffet kost een 1-persoons kaartje 50 Engelse ponden 
(voor drie personen kost het 83 en voor tien personen + 1 
gratis, kost het 230 Engelse ponden) 

verplicht lidmaatschap van Planet Sex Club kost 5 Engelse 
ponden per jaar. Het lidmaatschap geeft tevens recht op 
kortingen bij bekende erotische clubs en wi.nkels. 

Je kunt je opgeven voor dit bal bii: 

The Leydig Trust 
P.O. Box 4ZB, London W1A 4Z8
 
Tel: London 071-739-0388
 
Fax: London 071-739-0355
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storn, 

van 

starn, 

de quiz,"ben ik een 

storn, ..•..•.••. 

goede hoer ?: 

Het is duidelijk dat je de Vluggertjes van het afgelopen. jaar 
niet goed hebt gelezen. Daarin stond toch dat een "goede hoer" 
helemaal niet bestaat. Rond ons beroep zweven allerlei mythes 
en vooroordelen en maar al te vaak geloven wi j zelf ook de 
rneest rare dingen over ons vak. 
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