Ons devies: thuisteelt vrij, achterdeur open!

Een nieuw jaar,
EEN NIEUW VOC LOGO
Logboek VOC januari – februari 2018
Het Verbond voor Ophefﬁng van het Cannabisverbod begint het nieuwe jaar
met optimisme, energie en een gloednieuw logo. 2018 is het jaar dat zowel
Californië als Canada legaliseren en het jaar waarin we de tiende editie van
Cannabis Bevrijdingsdag vieren. Ondertussen vallen er in Nederland nog elke
dag nieuwe slachtoffers in de oorlog tegen cannabis.
De laatste VOC vergadering van 2017 vond
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AGENDA

Maandelijkse openbare
VOC vergadering
Zie www.voc-nederland.org/agenda

16-18 februari

Canapa Mundi, International Cannabis
& Hemp Fair of Rome, vierde editie.

9-11 maart

Spannabis, grootste cannabisbeurs
van Europa, Fira de Cornellá
Barcelona, vijftiende editie.

21 maart

Gemeenteraadsverkiezingen. Check
www.cannabis-kieswijzer.nl en laat je
stem niet in rook op gaan!
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Over het

VOC

Het Verbond voor Ophefﬁng van
het Cannabisverbod (VOC) is een
onafhankelijke, niet-commerciële
stichting, die sinds 2009 strijdt voor
fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het
recht op thuisteelt.

Meer informatie:
www.voc-nederland.org
Twitter: @vocnederland
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