
Beste Lezeressen en Lezers, 

Zeals jullie weI opgevallen is heeft deze Vluggertjes een fantastische metamorfosc 
ondergaan. In de komende tijd zullen jullie nag meer veranderen zien, daarover 
verteUen we verdcrop in elit blad iets meer. De hulp die we mervoor van jullie 
nodig hebben is op zijn minst abonnee te worden op de Vluggertjes, want hoe 
meer abonnees hoe mooier het blad kan worden. En voorlover je dat nog niet 
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onder deskundigheids- bevordering. l:n.Ia.oud 
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Do VJ.uggertjell, het iJl Aaaterd4a. Je k.w1t oak Bet voJ.'1ende n_er komt 
vdkbJ."d voor hoe~en, wordt een abolu>_nt neaen op de aie: op 21 doceaber. 
6b> ber per twee IlloIllu,deD Vluqgertjc& d4n krijg je Ingezonden kopij dient 
uitgegerven ~ Stichting 00)1. e= keer per jaar cie uiterlijk 8 deceaber in 
de Ro<1e Draad. Ilet blad llJ.acltligbt, bet ons bezit te zijn. 
wordt ,l_en~steld door feeS'tDtmaer'VIID de Rode 
een redactie, be suu:mde Droa4. Ben jllar OOODD.eaeIlt lledewerkers OIU, deze 
uit (e"ll')hoeren. kost j54 I - DOt k\m je VIugge.rtjes I 
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