Beste Lezeressen en Lezers,
Oit is dan de laatste vluggertjes voor 1994, precies op tijd voor de feestdagen zodat
jullie weer wat te lezen hebben. We wensen jullie voor het komende jaar natuurlijk
goede verdiensten, en veel plezier. Het eerste nieuws dat jullie van ons krijgen in het
nieuwe jaar is de Blacklight, die op 3 februari gepresenteerd wordt. Verder willen we
jullie nog attenderen op de verjaardag van Alie. de maid van de Rode Draad, die op 6
januari haar verjaardag viert tijdens de
Open avond. Jullie zijn
Bedaetioneel
allemaal welkom
InLoud
om aen stuk taart
ta komen halen.
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Van de aodere kani hekeken
Beste ~ollegars
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De Vlugg~rtjea, bet

Bet blad wor4t
S4aeDgestel.d door eeoll

ill Aa5terc!Aa. Je IwDt ook
eel1 IlbcmDaaeDt Deaen op
cle Vluggertjes cklD krijg
je ook 66a keer per JAAr
de SJ.llcltlight, bet
feest:n~r YAn de Rode
DrAlle!. Ben jaar

redActie, bo.lsUlaDde uit
(ex)boerell.

kun je StorteD op AIl1l

vilkblad. voor beerell,
1IIOrit 66Et keer per ~
_aDdeIl uitgegeTeIl door
sticbtiJIg de Rod.e DrGad.
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edrea: Postbus

16422, 1001 RM,
Amsterdam. BezoeJ!. a4res:
Kloveniersburgwal 47,
1011 XJ, Amsterdam.
Telefoonnummer: 020 
6243366 Faxnummerl 020 
(3200363

Advertentietarieven zijn
op aanvraag verkrijgbaar.
De Vlu!Jgertjes djD

verkrijgbAilr op bet
kAatoor vall de Rode DrAlle!

llboDDeaeDt koat /50,- O4t
AKRO rekenillg I
6S.~'.a'.62a of
~ummer: 59'1065

Postb4Dk

t.A.V. de
Rode DrAAc!, Aasterc!Ul.
00Jt Jmn je Illltuurlijk
cAah op bet kAJltoor
betlllen! Vergeet niet het
adrea te ftEJleldeD tillar
_ de Vluggertjea en de
Bl.i1.cltlight IlllAr toe
_ten aturen.

Bet volpncle nmaaer komt
uit op 8 _art.

Ingezonden kopij dient
uiterli~k
ons bez~t

23 februari in

te zijn.
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llllD den
Vluggertjes:

Margot Alvarez
Marianne van der Roest
Nanette Koning
Yvette Verwer
Jacky
Ren~

Aaltje
Jacqueline
Bulldog
Michael
Willy
COYer
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