
 

 
Gewaardeerde leden, vrienden, sympathisanten, niet-rokers 
 
Onder het motto “derde nieuwsbrief, beste nieuwsbrief”, geven we meteen van jetje en 
bieden we u nieuws aan om van te smullen! Free my Lungs vzw nodigt u, uw vrienden, 
familie en eventueel zelfs uw dierbare vijanden uit op haar rookvrije wereldbuffet! 
 
Dit eetfestijn gaat door in de feestzaal van de volkssterrenwacht URANIA te Hove 
(Mattheessensstraat 60) en dat op zaterdag 9 APRIL 2005. 
Inschrijven kan op onze, en laat ons alle bescheidenheid hier even bannen, fantastische 
website http://www.freemylungs.be en u betaalt daarvoor slechts 12 EURO, indien u lid 
bent.  Onze jonge vrienden onder de 12 jaar betalen amper 8 EURO en niet-leden eten 
hun maag lekker vol voor 15 EURO! 
U kan dit bedrag storten op het rekeningnummer 143-0614600-12 of eventueel de avond 
zelf nog betalen, al prefereren we de eerste betalingswijze. 
 
Wacht niet te lang en schrijf snel in voor culinaire hoogstandjes die u zullen doen 
likkebaarden als nooit tevoren!!!  Inschrijven kan tot 5 april en wees maar zeker dat u er 
geen spijt van zal krijgen! 
 
Verder hebben we bij Free my Lungs niet stilgezeten in 2005, getuige daarvan de petitie 
voor rookvrije horeca die u vindt op onze website. Momenteel hebben reeds meer dan 
4000 mensen deze getekend en het hoeft hier nog lang niet op te houden.  Heef uw 
grootvader (die in het verleden misschien al herhaaldelijk rokers, die de smaak van zijn 
pintje bedierven, bedreigde met zijn wandelstok – wie weet) de petitie al getekend?  Al 
uw vrienden en kennissen die merken dat hun kleren enorm stinken naar sigarettenrook 
na een nachtje filosoferen (over bijvoorbeeld welk ongedierte zich allemaal bevindt in 
de baard van Hugo Coveliers) in uw favoriet café, hebben zij ook getekend?  Indien u 
geen e-mailadres hebt, is dit geen probleem. U kan ook altijd tekenen met het                
e-mailadres van uw kinderen. 
 
Hebt u zin om uw mening aan de wereld te verkondigen over Free my Lungs, over 
roken, over Hugo Coveliers, over om het even wat?  Ook als u briljante ideeën hebt voor 
nieuwe acties van de VZW of voor nieuwe onderdelen op de website, kan u ons dat 
altijd laten weten. U kan dan steeds terecht op het forum op onze website: 
http://www.freemylungs.be/forum ! 
 
Als uitsmijter nog dit, wist u dat volgens een poll op De Standaard Online maar liefst 
71.5 % van de Vlamingen vindt dat er in België in navolging van Ierland en Italië een 
volledig rookverbod moet komen in restaurants en cafés?   
Hét signaal voor Free my Lungs vzw om nog een tandje bij te steken!  Daarvoor zullen 
we geen domme stunt met een tank uithalen of gebodypainted over de Meir rondhossen.  
Toelichting geven we gaarne, bijvoorbeeld op 9 april tussen het lekkerbekken door! 
 
Tot dan? 
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