Beste Vluggertjes lezeressen en lezers,
Hierbij presenteren wij jullie dan de eerste extra dikke editie van de Vluggertjes met maar Iiefst 28
pagina's nieuws op het vakgebied.
Van mevrouw Terpstra hebben we tot op heden nag niets vemomen. Zij beraadt zich nog op een
definitieve beslissing over haar bezuinigingen. Eind juni kunnen we op een uitslag rekenen, we
houden jullie hiervan natuurtijk op de hoagte.
We willen jullie speciale aandacht vragen voor de komende open avond op 7 juli, een avond met
inhoud, houdt hem vrij in je agenda en neem wat
mensen mee a1s introducee of als je geen zin
Redactioneel
I hebt om aileen te komen.
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Het effect van Iippenstift op condooms is iets
waarbij je normaliter niet bij stil staal Toch zit er
olie in Iippenstift. En olie en latex zijn als water
en wur. Op bladzijde 7 lees je hierover.
We hebben ook een nieuwe rubriek om kennis te
maken met organisaties op ons werkgebied.
Deze rubriek heet Even voorstellen.•.
Heel belangrijk nieuws kun je lazen in de
Denktank. Het gaat over het uitzendbureau voor
prostituees, dat in het komend jaar van de grond
zal komen.
Misschien is het wei wat voor jou! In ieder geval
kun je je er nu at in verdiepen.
Veel leesplezier, De redactie

COLOFON
De ~uggerljes, nel Y8kblad
voor noeren, word! " " keer per
twee munden u1tgegeven door
Stehling de Rode Draad. Het
bted wordl umengeateld door
.en redaclle, b.taande ull
(~oeren.

Posl actr..: Poslbus 16422. 1001
AM, Amsterdam. BUOek adras:
K10veniersburgwal 47, 1011 XJ.
Amsterdam. Telefoonnummer:
020 - 6243366 Faxnummer: 020 
6200383 Advertentietarieven zijn
op aanvraag ve r\crijgbaar.

op het kantoor van de Rode
00k .en abonnement

nemen op

de V1uggertjea den IcrIlg Ie ook
een leeer per jaar de Blaokllghl,
hel feelanunvner van de Rode

Het YOIgende nummer komt uit
op 17 auptus. Ingezondan
kopij diant uitertijk 10 augustus in
ons balil te lijn.

Draad. Een Jaar abonnement

kosi fSO,- Oat kun ie .Iorten op
ASN-AMRO rekenlng:
46.43.83.428 of PolI,ank
nummer: SU1 045 t.a.v. de Rode
Drud, Amatnarn. Ook kun Je
natuurlilk cah op nel kantoor
betalenl VergMI nlel nel adres
Ie vermelden .aar .e de
Vluggertje. en de BlaCklignt

De ~uggerlj .. z1Jn verk:rljgbaar

near toe moeten .turen.

Dread In Amsterdam. Je kLlnl
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