Logboek VOC

Nieuwe VOC campagne en
website: Veiligthuiskweken.nl
Op 11 mei was het dan zover: de lancering van de nieuwe VOC campagne en website Veiligthuiskweken.
nl. Met het online gaan van de website gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.

Hoe lang we die wens al koesteren blijkt uit de
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zowel buiten als binnen. Natuurlijk bevat
de site een disclaimer en duidelijke uitleg
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website bevat een compacte handleiding
voor binnen- en buitenteelt van een klein
aantal planten, een lijst do’s and don’ts en
een uitgebreide woordenlijst, van
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concreet te werk kunt gaan. In dit Logboek
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Maandelijkse openbare
VOC vergadering
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Zie www.voc-nederland.org/agenda

precies kan aanpassen.

11 JUNI
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AGENDA
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Homegrown Cup, Summer Edition.
Tilburg.
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Mary Jane Berlin, vierde editie van de
grootste cannabisbeurs in Duitsland.
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www.voc-nederland.org

manier waarop ze binnen planten telen.
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Twitter: @vocnederland
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