
 
 

Nieuwsbrief december 2005 / januari / februari 2006 

 
Geachte leden en sympathisanten 

 

 

Die zak van een Sinterklaas is nog niet eens op de daken gekropen om de jongsten te 

verrassen of Free my Lungs vzw heeft reeds een geschenk voor u in de vorm van een 

nieuwsbrief. “Hip Hip Hoera”, hoor ik u denken, en terecht! 

 

Bij deze willen we u immers van harte uitnodigen op de uitreiking van onze eerste  

NIET-ROKER VAN HET JAAR-prijs. Een evenement dat u voor geen geld ter wereld mag 

missen. Deze uitreiking vindt plaats op WOENSDAG 7 DECEMBER om 14u in het 

districtshuis van Borgerhout, het mooie, grote rode gebouw aan het Moorkensplein, 

nummer 1. 

 

Op onze website ( www.freemylungs.be ) vindt u de vijf genomineerden. Wordt het 

professor Roger Blanpain, Frank Deboosere, Kathleen Van Brempt of Herr Seele? Of komt 

Rudy Demotte alsnog roet in het eten gooien? Het antwoord op deze vragen krijgt u dus op 

7 december. De winnaar krijgt een heel speciale prijs. We verklappen nog niet wat, maar 

enkel voor de prijs zou u moeten langskomen! Vermoedelijk zal ook de pers massaal 

aanwezig zijn om deze heuglijke belevenis mee te maken. Met een even scheve mond als 

Emiel Goelen vraag ik u daarom: U KOMT TOCH OOK?!!  

 

Onze vorige activiteit, de lingeriebenefiet in jongerencentrum Bouckenborgh, was een zeer 

bescheiden succesje. Het uitstekende weer zorgde ervoor dat de mensen liever een terrasje 

deden dan bed- en badmode te kopen.  

 

Free my Lungs vzw heeft recentelijk een open brief gestuurd naar minister Demotte, waarin 

we pleiten voor een aanpassing van het Koninklijk Besluit dat de horeca gedeeltelijk 

rookvrij zou maken. Gesterkt door onze petitie (met 6078 handtekeningen) ijveren wij voor 

een VOLLEDIG ROOKVRIJE horeca.  

 

Lezers van Gazet van Antwerpen, De Zondag, Artsenkrant enz. zullen het gemerkt hebben: 

Free my Lungs kreeg in deze kranten de nodige aandacht. Zelfs het studentenblaadje “De 

Kies” van – u raadt het nooit – de studentenorganisatie van tandheelkunde besloot ons eens 

in the picture te zetten, wat we ten zeerste appreciëren uiteraard. 

 

We hebben nog een andere belangrijke datum met rood omcirkeld staan in onze agenda.  

Woensdag 22 FEBRUARI organiseert Free my Lungs vzw het grote ROOKDEBAT waar 

door (bekende) voor- en tegenstanders zal worden gediscussieerd over alles wat met het 

kankerstokje te maken heeft. Voor dit debat zijn we nog op zoek naar SPONSORS die de 

kosten voor ons draaglijker maken. Indien u geïnteresseerd bent of een bedrijf kent dat 

hiermee de nodige publiciteit wil halen, mag u ons altijd contacteren!   

Met de bekende namen wordt momenteel onderhandeld, dus hierover kunnen we u nog niet 

veel melden. Meer informatie hieromtrent volgt later!  De bestuursploeg wil actief lid en 

initiatiefnemer Toon Van Wint alvast bedanken voor de geleverde inspanningen. 

 

In 2006 (alvast een gelukkig nieuwjaar…!) plannen we ook nog enkele andere activiteiten. 

Een tweede editie van ons etentje komt er ongetwijfeld aan. Zij die er vorig jaar bij waren, 
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In 2006 (alvast een gelukkig nieuwjaar…!) plannen we ook nog enkele andere activiteiten. 

Een tweede editie van ons etentje komt er ongetwijfeld aan. Zij die er vorig jaar bij waren, 

weten dat dit een onverdeeld succes was en dat het dus dringen wordt om een plaatsje te 

bemachtigen! Snel zijn zal de boodschap worden, aldus mijn goede raad! 

Verder zal Free my Lungs vzw in 2006 ook een quiz organiseren. Meer geheimen uit de 

interne keuken van onze vzw kan ik voorlopig niet prijsgeven, maar hou zeker ook ons 

geweldig forum (op onze website) in de gaten! 

 

Tijd voor nog eens wat nieuws over de schadelijke effecten van roken. Onderzoek heeft 

aangetoond dat actief of passief roken een risicofactor is voor snurken! Hoe meer er wordt 

gerookt, hoe vaker er wordt gesnurkt. U kan er dus best voor zorgen dat uw partner geen 

roker is, of u zit met de gebakken peren en de gemolesteerde oren! 

Een tweede reden om als partner te kiezen voor een niet-roker: hoe zwaarder het 

sigarettenmisbruik, hoe groter de kans op een beroerte voor de echtgenote, volgens een 

Chinees ondelzoek. Niet glappig! 

 

We willen u nogmaals herinneren aan onze LEDENACTIE. Wie een nieuw lid aanbrengt, 

betaalt het volgende jaar geen lidgeld. Wie 2 of meer leden aanbrengt, krijgt daar ook nog 

eens een extra groot campagnepakket en onze fantastische single “de antirookkampioen” 

bovenop. Doen!  

 

Een gezellige en niet te koude winter toegewenst (weg met Dewinter, leve de lente!), 

 

Vele groeten 

 

Het Bestuur 

 
Dit is een uitgave van Free my Lungs v.z.w., Moorkensplein 16 , 2140 Borgerhout (Antwerpen)  

 


