
Vluggertjes 
Vluggortjes is het vakblad voor 
hoeren. Het verschijnt een keer per 
kwartaal en het is een uitgave van 
de Rode Draad, de organisatie van 
en voor prostituees. 

Redactie 
Hoofdredactie: Yvette Verwer 

Bijdragen 
Han, Q., Sietske, Pascale, Lucy 

lIIustratics 
Petra 

Fato amslag: 
Yvette Verwer 

Varmgeving 
Nico van Walen 

Drukwerk 
Mebo Print, Amsterdam 

Abonnementen 
F 30,- per jaar (incL Rode Draad 
mailing), 
Storten op 45.43.83.428 ABN-Amro 
Amsterdam 
of giro 5931 045 
t.n.v. de Rode Draad te Amsterdam 
s.v.p adres vermelden! 

Advertenties 
Advertentie tarieven zijn op 
aanvraag verkrijgbaar. De Rode 
Draad is niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van advertenties. De rode 
Draad houdt het recht om 
advertenties te weigeren. 

Adres 
Post: postbus 16422 
1001 RM Amsterdam 
bezoek: 
Kloveniersburgwal 47 
1011 JX Amsterdam 
tel: 020-6243366 
fax: 020-6200383 

Laatste nieuws 3 
Valreep 7 
Van twee walletjes snoepen 8 
Klanten pret 10 
Prosex 11 
Richtlijnen 
voor SOA onderzoek 15 
Denktank 17 
Knipsels 18 
30 minuten 27 

Beste lezeressen en lezers, 

Allereerst excuses voor het lale verschijnen 
van deze Vluggertjes. Er zijn nogal wat 
mensen ziek en/of zick geweest hier op 
kantoor. 

Ondertussen gebeurt er veel in de prostitutie
branche. Een groot aantal mensen: 
beleidsmakers, wetgevers, belasting
inspecteurs, journaliswn en natuurlijk klanten, 
exploitanten en hoeren zelf, proberen van 
alles te regelen en in welten en beleid te 
gieten. Sam:> lukt dat en soms lukt dat niel. 
Soms is het nieuwe een verbetering en soms 
oak helemaal niel. Je kunt er in ieder geval van 
alles over lezen in deze vluggertjes en zeker 
oak in het knipsel gedeelte. 

Rinnen het team en de redactie van de 
vluggertjes bestaat het idee am in plaats van 
een vluggertjes in de laatste week van 
december een Blacklight (dus extra mooi en 
extra inhoud) te maken. Deze zou dan half 
januari uit moeten komen. 
Heb je ideeen voor artikelen, verhalen, foto's, 
tekeningen of wil je anderszins een bijdrage 
leveren bel of schrijf ons dan. (voor de 
volledigheid tel: 020-6243366 of Postbus 
16422 1001 RM Amsterdam) 
Nou grootse plannen, en als ze doorgaan , 
waaNan de kans al even groat is, dan zal de 
Blacklight 1998 gepresenteerd worden op de 
nieuwjaarsborrel. Junie ontvangen daarvoor 
een uitnodiging en uiteraard wordt (in plaats 
van de Vluggertjes) oak de Blacklight 
toegestuurd. 

Welnu veel leesplezier en groetjes, 

De redactie 


