
Geachte ondernemer,

Op zondag 8 mei a.s. organiseert de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod voor 
de derde keer Cannabis Bevrijdingsdag, een gratis publieksevenement in het Westerpark in 
Amsterdam. Wij willen u vragen mee te helpen aan de publiciteit door het ophangen van 
posters en het neerleggen van flyers in uw zaak.

Deze editie belooft de spectaculairste tot nu toe te worden, met ruim tien muzikale acts, 
sprekers uit binnen- en buitenland, een hennepmarkt en een Cannabis Filmfestival. In 
verschillende steden huren coffeeshophouders bussen om met hun vaste klanten naar het 
Westerpark te komen op 8 mei.

Met de plannen van dit 'gedoogkabinet' voor cannabis en coffeeshops is een vrolijk en massaal 
tegengeluid nu meer dan ooit nodig, vindt de VOC. Binnen de VOC, opgericht na het eerste 
Cannabis Tribunaal (2008), werken organisaties en personen samen die rechtstreeks met het 
cannabisbeleid te maken hebben: consumenten, ondernemers, activisten en wetenschappers.

Programma
De volgende bands treden tussen 14.00 en 22.00 uur op voor 'het groene doel': 
Ziggi & the Renaissance Band, Def P & the Howling Coyotes, EinsteinBarbie, Rootical 
Transformation, Spirals, Zolarsem, Ubuntu Sound & special guest, Serrio B.A.A.Z., 
Kontjesman en Roberto Q's Defrost Zulu's. Op korte termijn worden de sprekers van deze 
editie bekend gemaakt. 

2-in1 lange vloei
Aan alle coffeeshops in Nederland wordt gevraagd een speciaal voor Cannabis Bevrijdingsdag 
ontworpen Two in One lange vloei (incl. tipjes) aan te kopen voor de prijs van 1 euro per stuk. 
De helft van elke euro gaat naar de VOC. Deze wordt integraal gebruikt voor activiteiten om 
een eind te maken aan het cannabisverbod in Nederland. Steun de VOC en bestel deze unieke 
vloei met behulp van bijgevoegde bestellijst. 

Contact & informatie
Centraal mail-adres: info@voc-nederland.org

Woordvoering: 040-2572818 (Derrick Bergman)
00-32-495122644 (Joep Oomen)

Websites: www.voc-nederland.org/cannabisbevrijdingsdag-2011/
www.cannabisbevrijdingsdag.org

Alvast bedankt voor uw steun en tot 8 mei in het Westerpark!
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