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.. Het dragen van een BH met metalen "De burgerman denkt altijd dat hoeren 

beugef werd een 62-jarige inwoonster I, ' 
totale losbollen zijn, maar het zijn Julst

/ ':;t"\' "~ {i'"van Liverpool glsteren fataal. Zij werd '1, .",~.'~f.') zeer nette, zeer eerlijke vrouwen. Met ~
 tljdens haar wan- del ing getroffen dom ;. ',I/~'1 gedachten die veer schoner zijn dan , \ II ..~'i\een bliksemschicht die werd aange "\ r~t'I.~" I~' het kleppen, gluren en kwaadspreken 
trokken door het metaal. Zlj stierf even -;;./ ~__V~ J>; van de rest van onze maatschapplj, 

'/'-- ",\
later in het ziekenhuis. Eerder, in 1982, I.............. -4--" ( J--' ~- ) waar roddel en achterklap op de 

, , \\'~-' 
>"" 11 \ '\ - ----.werd In LIverpool een vrouw op dezelf schoorsteenmantel staan." 

lde manier gooooo. ... II \\\ , (In: Cosmopolitan, okt. 1987)t 

Aldus gelezen in La Ugna. '~" '~ 
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(C6.;;"~~:; ~Y Jongensprostitutie (~-;:;::~~'Y/d~

/--.~I Voor de minstens tweehonderd Hulpvertening' die hij begin mel -~$f~/"'i" 

$~ IJ~ ~ .~";;""~ ). jongens die in de Amsterdamse aan zijn collega-raadsleden heeft ;<"./i
..... ~~~ :,.~ ....... r.'-~ /L~~" ,
binnenstad tippelen, moet een ver- gestuurd.
 

trouwensman worden aangesteld. De jongens varieren in Iseftijd tus- :1, -~~\/.'
/t!.. i~'~\ !to. .. -. r/.I I; i 1\ '. \ I' :(1.. , ~ Er moeten opvangmogelijkheden sen de 17 en 25 jaar. Ze hebben 
~ - /i

I!"·.;'·'\\'II'. • , I, './j' " h' , " kamen, in elk geval een 'huiska- over het algemeen weinig scho- ':-r..~,ji,1 
',. • ~"-'~ I'\Jt>Llf,f iJ'j mer' zeals die oak voor de hetero- ling en kennen nauwelijks vrlenaI, \ 1 /

prostitutie bestaat. Dit schrijft Bob den buiten de prostitutie. De enige). ,I,i,,'\' ,( \ (':" ILlvan Schijndel, raadslid voor het 'hulp' die de jongens nu over het "''/ \: I"f I f;'\:0
,.f,' -'<,', I ~ "1 I Links Akkoord in Amsterdam in algemeen krijgen, komt van hun 

.J
"Ill41'~ bl~" zijn nota 'Jongensprostitutie en klanten. 

Weinig condooms bij onbe Zwart geld
 
taald vcrkeer
 

Blonde Dollie uit Deventer heeft 
Uit een onderzoek van de Amster namens haar coUega's aangebo
damse GG & GO blijkt dat hetero don een paar steentjes bij 1e dra
sexuele mensen goed op de hoog

--~, 
gen aan een nlcuwe sporthal in 

~ ~~ ,te zijn van de wlJze waarop je "~- (}t1";2t~r-:
:ol Heeten. Zij heeft schriftelijk toegeUlbti'./ 

zegd 7500 gulden 'zwart' te willen 
gebruiken hetero's met veel 
besmet kunt raken met Aids. Toch 

~~~ 

betaJen, De herem van de sporthal 
sexuele partners meostal geen willen eerst woten wat Blonde Dol

-.'/, lie precles bedoelt met 'zwart be
talen' en gaan daarom binnenkort 

condoom, behalve als het om 
prostitutle(bezoek) gaa1. (Zeeuw

se Courant 21-5-88)
 bij haar op bnzoek. (Zwolsf'l Cou

rant 17-3-88) 

Ret zingende condoom 
Japan komt de eer te beurt het 'zin britse condoomfabrlkant heoft in
gende condoom' te hebbcn uitge middels het marketlngbureau CIC t Ivondon. Op het 'vitale moment' opdrdcht gegeven het zingende
 
brengt het condoom de Beatle condoom grondig ult te testen. ,.
 

song 'Love Me Do' ten getloro. Ja Met een export van 40 mliJoon
 
panss wetenschappors noemen condooms per jaar Is Engeland op
 
het vocale preservatief 'het laatste dit gebied een van de belangrlJk

woord op het gebied van contra ste condoomleveranciers ter we

ceptle en bescherming tegen reld. Oat er muzlek zit in de con

Aids.' doom-business is nu ook voor de
 
In de basis van het condoom be gebruiker duldelijk hoorbaar ge

vindt zich een micro-chip dat workt worden! De nleuwe ontwikkeling
 
volgende hetzelfde principe als de maakt dat ook het oude gezegde
 
muzikale kerst- en wensl<aarten 'voor het zingen de ker\( uit' herzle

die ook hler verkrljgbaar zijn. Een nlng behooft. (G.L In La Ugna)
 

~ Bliksem slaat in bustehouder Jan Cretner over hoeren 
t.i 
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