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.
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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
toegestu urd.
Welnu veel leesplezier en groetjes,
De redactie

