
Beste lezeressen en lezers, 

Onze excuses voor de vertraging waarmee deze eerste Vluggertjes van 1995 is 
verschenen. We hadden te maken met de drukte rondom het verschijnen van de 
Blacklight. Bovendien is de dame, die de lay-out van de Vluggertjes verzorgt, net terug 
van een tropische vakantie. Die kun je maar beter niet gelijk aan het werk zetten in 
verband met de culture shock, dan wordt de lay-out een beetje vreemd, nietwaar? 
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Nou redenen genoeg dus. Het ongemak 
van de vertraging hebben we een beetje 
opgevangen door aan de inhoud van deze 
Vluggertjes nog meer zorg te besteden. 
Het leesvoer is daarom van zeer hoge 
kwaliteit. We wensen jullie een hele fijne 
leestijd. 0 ja, we hebben veor jullie 
collegals een bijsluiter bij deze Vluggertjes 
gedaan voer een familieborrel op de open 
avond. We hepen jullie, met jullie vrienden 
en familie te verwelkomen op 7 april. 
Schroom niet, grijp je vriend, vader 
moeder, broer en zus bij de kraag en 
neem ze mee. Het wordt een heel gezellig 
familieavondje. Oat mag je niet missenH! 

Nou dames, tot snel, 

De redactie. 

De Vluggertjes, bet 
vokblad voor heeren, 
wordt 66n keer per t:wee 
llOoDden uitgegeven door 
s~ichtiDg de Rode Draod. 
Bet blod wordt 
soaengesteld door een 
redActie, besUGDde uit 
(ex)hoeren. 

Pos~ Gues, Postbus 
16422, 1001 RM, 
Amsterdam. 8ezoek olires: 
Kloveniersburgwal 47, 
1011 XJ, Amsterdam. 
Telefoonnummer: 020 
6243366 Faxnummer: 020 
6200383 
Advertentietarieven zijn 
op aanvraag verkrijgbaar. 

De V1uggertjes zijn 
verkrijgbdar op het 

COLOFON 
kAntoor van de Rode DraGd 
.iD AIlsterdaJl. Je kunt ook 
een obonDeaent neaen op 
de Vluvgertjes dan krijg 
je ook 6ED keer per jaor 
de 81Gcklight, he~ 

feestDu.aer von de Rode 
Drllild. Bon jllllr 
abonneaent kost /50,- Ddt 
kun je starten op ABK
AMRO rekeniDg I 

45.43.83.428 of PostbGnk 
Da.aer: 5931045 t.o.v. de 
Rode Drlllld, AIlsterdAa. 
00k kun je DAtuurlijk 
cllsh op bet kGntoor 
betalen! Vergeet Diet he~ 
adres te ver.aelden WDllr 
we de Vluggertjes en de 
8lacklight DAor toe 
aeeteD sturen. 

Bet volgeDd.e Il~r komt 
uit op 3 .ei. Ingezonden
kopij dient uiterlijk 20 
opril in ons bezit te 
zijn. 
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