


op de negende Cannabis Bevrijdingsdag!  
het grootste cannabis en hennep festival 
van Nederland! 

Hoe lang blijft de nuttigste en veelzijdigste plant ter wereld nog verboden? Wanneer staakt 
de Nederlandse overheid eindelijk haar heilloze Hennepoorlog? En wanneer gaan we onze 
achterstand inlopen op landen als Canada, de VS, Israël, Uruguay en Spanje?
Eén ding is zeker: anno 2017 staat het cannabisverbod wereldwijd onder druk als nooit tevoren. 
Zorg dus dat je een NEDERLAND 2017 cannabisblad scoort bij de VOC tent, zodat je het omhoog 
kan houden als presentator DC Lama daar om vraagt.

In dit boekje vind je informatie over alle bands, Dj’s en sprekers en over de stichting VOC, die 
Cannabis Bevrijdingsdag sinds 2009 organiseert. Houd je aan de huisregels en neem zeker een 
kijkje in de nieuwe Cannabis University, met topsprekers uit negen landen. Veel plezier!

Namens het productieteam en het VOC,

Derrick Bergman
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PROGRAMMA HOOFDPODIUM
14.00 - 14.05: Opening: Derrick Bergman en DC Lama

14.05 - 14.50: JESUS EVIL HIGHWAY

14.50 - 14.55: Spreker: Marian Hutten en Serge de Bruin

14.55 - 15.45: Dj set: United Sounds

15.45 - 15.50: Spreker: Robert Veverka

15.50 - 16.35: HEIGHTS MEDITATION

16.35 - 17.25: Dj set: Barry Paf featuring Sepa

17.25 - 17.30: Spreker: Martin Barriuso

17.30 - 18.20: MOOON

18.20 - 18.25: Uitreiking Koos Zwart Award PCN

18.25 - 18.30: Presentatie Highlife Cup all round winnaar 

18.30 - 19.15: Dj set: Dj Skunkstar 

19.15 - 19.20: Spreker: Doede de Jong 

19.20 - 19.30: Joep Oomen spread the seed memorial  

19.30 - 20.20: THE DUBBEEZ 

20.20 - 20.25: Spreker: Ricardo Baca 

20.25 - 21.10: Dj set: Dj Skunkstar

21.10 - 21.15: Spreker: Rick Simpson

21.15 - 22.00: SON MIEUX



14.00 - 14.20: Compilatie Cannabis News Network
14.25 - 14.45: Masterclass Cannabis Career: Cannabinoïden en terpenen (NL)
14.50 - 15.10: Masterclass Wernard Bruining: zelf wietolie maken (ENG)
15.15 - 15.35: Coffeeshop 2.0: Thijs Roes interviewt Martin & Marcel  Boerejongens (NL)
15.40 - 16.10: Panel debat 1: Medicinale cannabis in Nederland (NL)
   Panel: Marian Hutten en Serge de Bruin, Freek Polak, Bart Hissink 
16.25 - 16.45: Q & A / Live interview Michka Seeliger-Chatelain (ENG)
16.50 - 17.10: Q & A / Live interview Alan Dronkers: The Dutch weed war (ENG) 
17.15 - 17.45: Panel debat 2: Reguleren in Nederland: kansen en risico’s (NL)
   Panel: Bart Vollenberg, Rick Brand, Derrick Bergman
17.50 - 18.10:  Q & A / Live interview Rick Simpson (ENG)
18.15 - 18.45:  Panel debat 3: How to end prohibition: experiences abroad (ENG)
   Panel: Sean Carney, Robert Veverka, James Burton, Clark French, 
   Micha Knodt 
18.50 - 19.10:  Q & A / Live interview Ricardo Baca (ENG)
19.15 - 19.45:  Panel debat 4: Cannabis Social Clubs (ENG) Panel: Martin Barriuso, 
   Greg de Hoedt, Rosaria Ricci, Michel Degens, Rinus Beintema
19.50 - 20.10:  Masterclass Nicole Maalsté: Grass Poll (NL)
20.15 - 20.35:  Masterclass Tan / Cannabis College: Dabbing & Concentrates (ENG) 
20.40 - 22.00:  Documentaire: Rolling Papers
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DC Lama (hoofdpodium)
Zijn verhalen en columns, gebundeld in ‘Hasjstickie Drugs’ en ‘Wieter-
atuur’, behoren tot het  grappigste wat er in Nederland over cannabis 
en coffeeshops is geschreven. Onze presentator vanaf de allereerste 
editie: DC Lama, bij sommigen bekend als Dennis Lahey.
  

Steven Kompier (Cannabis University)
Behalve een ervaren tv-journalist is Steven Kompier de 
drijvende kracht achter Cannabis News Network.
Hij presenteerde vorig jaar het wietolie debat op Cannabis 
Bevrijdingsdag en in maart het seminar Cannabis Reguleren 
in de Praktijk (zie www.reguleren.com).

Jesus Evil Highway | 14.05-14.50, Hoofdpodium
Geheel in het zwart gekleed brengt dit Rotterdamse 
collectief een donkere cocktail van vooroorlogse Western 
Swing, Outlaw en Hillbilly Country, Bluegrass en een vleug 
rauwe Rockabilly. Op 4 mei verscheen hun vinyl album ‘The 
Ghostwood Recordings’.

Heights Meditation | 15.50-16.35, 
Hoofdpodium
Sinds 2010 timmert Heights Meditation 
aan de weg met roots reggae, lovers 
rock, dancehall en energieke live shows. 
In 2015 won de acht man sterke groep 
rond zanger Danny Heights de Beneluxxl 
Reggae Contest. 

Mooon | 17.30-18.20, Hoofdpodium
De jongste band die ooit op ons podium stond, bestaande 
uit de broers Tom en Gijs de Jong (bas en drums) en hun neef 
Timo van Lierop (zang, gitaar). Garagerock en blues, surf en 
psychedelica, of zoals ze zelf zeggen: ‘Good Music’. Later dit 
jaar verschijnt hun debuut MOOON’s Brew op Excelsior. De 
single ‘Mary You Wanna’ komt vandaag zeker voorbij.

The Dubbeez | 19.30-20.20, Hoofdpodium
Ze bestaan pas twee jaar, maar deze zeven-
koppige Amsterdamse dubformatie heeft al 
een CV om u tegen te zeggen, met optredens 
op o.a. Paaspop, Zwarte Cross en bij De Wereld 
Draait Door. Als winnaars van de World Reggae 
Contest in Polen namen ze een album op op 
Jamaica, het land van hun grote voorbeelden 
Lee Perry, King Tubby en Damian Marley. 

Son Mieux | 21.15-22.00, Hoofdpodium
Camiel  Meiresonne was toetsenist  bij Soul Sister Dance 
Revolution en zanger van All Missing Pieces voordat hij in 
2015 solo ging onder de naam Son Mieux. De band werd 
vrijwel direct uitgeroepen tot Serious Talent door 3FM. 
 Nu de ING het aanstekelijke Easy gebruikt in haar tv reclame 
lijkt een doorbraak binnen handbereik.  

PRESENTATIE     

ARTIESTEN
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Marian Hutten & Serge de Bruin  |  14.50 uur, Hoofdpodium
Marian en Serge zijn de drijvende krachten achter 
de stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis 
Gebruikers (PGMGC) uit Tilburg. Zij boekten een 
opmerkelijk succes: een convenant voor medicinale 
thuistelers, zodat de politie hen met rust laat. Hun 
initiatief krijgt door het hele land navolging.

Robert Veverka (Tsjechië)  |  15.45 uur, Hoofdpodium
Voorzitter van Legalizace.cz, de grootste Tsjechische organisatie 
voor legalisering van cannabis en hoodredacteur van het tijdschrift 
Legalizace. In 2013 was Robert kandidaat voor de Piratenpartij bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement.  

Martin Barriuso (Spanje)  |  17.25 uur, Hoofdpodium
Voorzitter van Cannabis Social Club Pannagh in Bilbao 
en een van de bekendste en meest gerespecteerde 
voormannen van de Spaanse CSC beweging. In 2015 
werden diverse Pannagh bestuursleden, inclusief Martin, 
veroordeeld tot 8 maanden voorwaardelijke celstraf en 
een boete van ¤250.000. Het hoger beroep in deze zaak 
loopt nog. 

DJ’S
United Sounds  |  14.55-15.45 uur, Dj Booth
Tilburg is de thuisbasis van United Sounds sound system, dat al 
sinds  actief is en op zo’n beetje alle grote reggaefestivals van 
Europa heeft gestaan. Vijftig minuten nonstop roots & culture, 
straight from the heart… 

Barry Paf  |  16.35-17.25 uur, Dj Booth
Al op zijn zeventiende ging hij aan de slag bij Radio 538, destijds 
als jongste Dj ooit bij deze zender, waar hij programma’s als 
Barrycade en 538 Demo Duel presenteerde. Barry neemt 
vandaag rapper Sepa mee, die in 2014 debuteerde met ‘Praat 
van de straat’.

Dj Skunkstar  |  18.30-19.15 en 20.25-21.10 uur, 
Dj Booth
Een vaste waarde in de Dj booth naast het 
hoofdpodium. Onze Oostenrijkse resident Dj 
Skunkstar verzorgt twee vinyl only sets met 
drum & bass, dub en jungle als basis. Fun fact: in 
het dagelijks leven runt Skunkstar de growshop 
‘Schall & Rauch’ in Salzburg.
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Doede de Jong  |  19.15 uur, Hoofdpodium
Nederlands bekendste wietkweker vecht vanuit Appelscha al zo’n  
jaar tegen het cannabisverbod. 
Doede is vergadervoorzitter van de stichting VOC en neemt zelden 
een blad voor de mond. 

Ricardo Baca (VS)  |  20.20 uur, Hoofdpodium
VICE noemde hem ‘the nation’s most prestigious cannabis 
editor’ en Forbes rekent hem tot een van de ‘seven most 
powerful people in cannabis’. In 2013 werd Ricardo Baca de 
eerste cannabisredacteur van The Denver Post, de grootste 
krant van Colorado. Hij zette er The Cannabist op, een 
internationaal succes en onderwerp van de documentaire 
Rolling Papers, vanaf 20.40 uur te zien in de Cannabis 
University. 

Rick Simpson (Canada)  |  21.10 uur, Hoofdpodium 
Vanuit zijn vaderland startte Rick Simpson 
vrijwel eigenhandig de wereldwijde wietolie 
revolutie: RSO (Rick Simpson Oil) is een 
synoniem geworden voor medicinale canna-
bisolie. 
Sinds enige jaren strijdt hij vanuit Oost Europa 
voor legalisering van cannabis en brede 
medicinale toepassing van de plant. 

Koos Zwart Award  |  18.20 uur, Hoofdpodium 
Elk jaar reikt coffeeshopbond PCN (Platform Canna-
bisondernemingen Nederland) de Koos Zwart Award 
uit. Deze prijs, vernoemd naar cannabisactivist Koos 
Zwart (1947-2014), wordt gegeven aan iemand die 
zich uitzonderlijk heeft ingezet voor legalisering en 
normalisering van cannabis. Eerdere winnaars: Doede de 
Jong (2014), Ben Dronkers (2015) en Rick Simpson (2016).

Highlife Cannabis Cup  |  18.25 uur, Hoofdpodium
De oudste competitie voor wiet en hasj van ons 
land wordt sinds 1993 georganiseerd door Discover 
publisher, uitgever van Highlife Magazine en Soft 
Secrets. Rond half zeven wordt de allround winnaar 
van de editie 2017 in het zonnetje gezet.

Joep Oomen Spread the Seed Memorial  |  19.20 uur, Hoofdpodium
Op 18 maart 2016 overleed totaal onverwacht Joep Oomen, 
medeoprichter van het VOC en motor en bezieler van Encod, 
de Europese coalitie voor rechtvaardig en effectief drugsbeleid. 
Om Joep te herdenken deelden we vorig jaar duizenden 
cannabiszaden uit. Dat doen we dit jaar opnieuw. 

SPREKERS HOOFDPODIUM Rick Simpson (2016)
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Valentijnkade

Valentijnkade

CANNA
AAP

 1) Ingang Valentijnkade

 2) Fietsenstalling

 3) Food & drinks area

 4) Hennepmarkt

 5) VOC tent & info-toren

 6) Vape Lounge by Boerejongens

 7) Mascotte hang out

 8) Zweefmolen

 9) Hoofdpodium + Dj Booth

 10) EHBO

 11) VIP entrance

 12) VIP lounge (besloten)

 13) Cannabis University

 14)  WC

 LEGENDA:
www.reguleren.com

www.voc-nederland.org

www.cannabis-kieswijzer.nl

www.cannabisliberationday.org

@reguleren

@vocnederland

@vocnederland

@CannaKieswijzer

GRATIS

Haal je gratis 
NEDERLAND 2017
CANNABISBLAD 

bij de VOC tent, voor het 
foto moment om 19:20 u.
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SPREKERS CANNABIS UNIVERSITY
Rinus Beintema | 19.15-19.45, Paneldebat  
cannabis social clubs (Engels)
Oprichter en voorzitter van Suver Nuver, een me-
dische cannabis club die zich vanuit Leeuwarden 
razendsnel ontwikkelt, met vestigingen in o.a. 
Zwolle, groningen en amsterdam en duizenden 
leden die per post cannabisolie ontvangen.

Derrick Bergman | 17.15-17.45, Paneldebat 
reguleren in nederland: kansen en risico’s
Sinds 1994 publiceert Derrick Bergman over de internationale cannabis-
cultuur in diverse binnen- en buitenlandse media. Hij is medeoprichter en 
de huidige voorzitter van de stichting VOC en sinds 2010 coördinator en 
programmeur van Cannabis Bevrijdingsdag.

Boerejongens: coffeeshop 2.0 | 15.15-15.35, 
Thijs Roes interviewt Martin & Marcel van Boerejongens
Boerejongens is in veel opzichten een unieke coffeeshop.  
Roken is er verboden en de ‘budtenders’ zien eruit als apo-
thekers. De shops trekken bezoekers van heinde en verre. 
Journalist Thijs Roes gaat in een interview met Marcel en 
Martin van Boerejongens op zoek naar de coffeeshop van de 
toekomst.

Rick Brand | 17.15-17.45, Paneldebat 
Reguleren in Nederland: kansen en risico’s
Eigenaar van coffeeshop De Baron in Breda en bestuurslid van 
landelijke coffeeshopbonden PCN en BCD en de lokale Bredase 
bond ABC. 

Wernard Bruining | 14.50-15.10, Masterclass 
Wernard Bruining: producing cannabis oil at home (Engels)
‘The Potfather’ is een levende legende. Hij opende de eerste coffeeshop 
van Amsterdam en de eerste growshop van Europa. Sinds de jaren ‘90 richt 
Wernard zich op medicinale cannabis in het algemeen en wietolie in het 
bijzonder. In de Cannabis University demonstreert hij zijn ‘Cannolator’.

James Burton (VS) | 18.15-18.45, Panel debate 
How to end prohibition: experiences abroad (Engels)
Het levensverhaal van James Burton leest als een Hollywood scenario. 
Hij is Vietnam veteraan, ontvluchtte de war on drugs in de VS en werd 
in Nederland de belangrijkste pionier én de eerste grootschalige kweker 
van medicinale cannabis. 

Cannabis Career / Testlab Amsterdam | 14.25-14.55, 
Masterclass Cannabis Career: Cannabinoïden en terpenen
Cannabis Career verzorgt beroepstrainingen voor coffeeshop-
medewerkers. Een ervaren trainer geeft een masterclass over 
canna binoïden en terpenen, de belangrijkste werkzame stoffen in 
cannabis.
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Cannabis College / Tan | 20.15-20.35, 
Masterclass Cannabis College: Dabbing and concentrates
Nauwelijks bekend in Nederland maar zeer populair in de 
VS, Spanje en Engeland: dabbing, het roken van extreem 
zuivere cannabis concentraten als wax, shatter en en BHO. 
Tan, een van de specialisten van het Cannabis College, geeft 
er een masterclass over.

Sean Carney (VS) | 18.15-18.45, Panel debate 
How to end prohibition: experiences abroad (Engels)
Voormalig Wall Street Journal correspondent in Tsjechië en nu  
Director of EMA Business Development bij Tilray, een van de 
grootste spelers in de legale internationale cannabis industrie.

Michel Degens (België) | 19.15-19.45, 
Panel debate Cannabis Social Clubs (Engels) 
Oprichter van Mambo Social Club en woordvoerder 
van Trekt Uw Plant, de oudste Belgische Cannabis Social 
Club. Op 5 mei deed de politie 18 gelijktijdige invallen 
bij leden en bestuursleden van deze club. 

Alan Dronkers | 16.50-17.10, Live interview 
Alan Dronkers: The Dutch Weed War (Engels)
De oudste zoon van Ben Dronkers staat bekend als de  
historicus van de familie, maar is ook een ervaren kweker. 
Alan speelde een centralele rol bij de Sensi Seeds kweek-
programma’s in het legendarische Cannabis Castle nabij 
Nijmegen.

Clark French (Verenigd Koninkrijk) | 18.15-18.45, Panel debate 
How to end prohibition: experiences abroad (Engels)
Een van de bekendste Britse cannabisactivisten, medeoprich-
ter en bestuurslid van NORML UK, de Berkshire Cannabis 
Community en UK Cannabis Social Clubs.

  

Bart Hissink | 15.40-16.10, Paneldebat 
Medicinale cannabis in Nederland
Hersenletsel door een ernstig rally ongeluk zette het leven van 
Bart Hissink op zijn kop. Waar gewone medicijnen faalden, 
bleek cannabis wél te helpen. Bart is ambassadeur van 
Hersenletsel.nl en van de VOC campagne Cannabis? Aange-
naam! en startte in mei Cannabis Social Club Hof van Twente.
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Greg de Hoedt (Verenigd Koninkrijk) | 19.15-19.45, 
Panel debate Cannabis Social Clubs (Engels)
Medicinaal cannabisgebruiker en activist Greg de Hoedt is mede  
oprichter en voorzitter van UK Cannabis Social Clubs. Zelf gebruikt 
hij cannabis tegen de ziekte van Crohn. 

Michael Knodt (Duitsland) |  18.15-18.45, Panel debate 
How to end prohibition: experiences abroad (Engels) 
Een van de bekendste cannabis journalisten van Duitsland. 
Knodt was van 2005 tot 2013 hoofdredacteur van Hanf 
Journal en werkt nu als freelancer voor diverse media. 

Nicole Maalsté |  19.50-20.10, 
Masterclass Nicole Maalsté: Grass Poll
Nicole Maalsté is sociologe en criminologe en onderzoekt sinds 
1990 de Nederlandse cannabiswereld. In de Cannabis University 
geeft ze een masterclass over de Grass Poll enquête. 

Freek Polak |  15.40-16.10, Paneldebat 
Medicinale cannabis in Nederland
Gepensioneerd psychiater, medeoprichter van de Stichting 
Drugsbeleid en het VOC en voormalig voorzitter van ENCOD: 
Freek is een veteraan in de strijd tegen de war on drugs. Dit 
jaar verscheen ‘De kwaal is erger dan het middel, zover  
de noodzaak van legalisering van drugs’, dat hij samen-
stelde.

Rosaria Ricci | 19.15-19.45, Panel debate 
Cannabis Social Clubs (Engels)
Voorzitter van de eerste Cannabis Social Club van ons land, Tree 
of Life in Amsterdam, sinds 2014. De club probeert een onthef-
fing te krijgen voor teelt op één centrale locatie, gekoppeld aan 
wetenschappelijk onderzoek.

Michka Seeliger-Chatelain (Frankrijk) | 16.25-16.45,
Q & A / Live interview: Michka (Engels) 
Al veertig jaar strijdt Michka voor vrijheid in het algemeen en vrije 
toegang tot planten in het bijzonder. Ze publiceerde verschillende 
boeken over cannabis en is medeoprichter van uitgeverij Mama  
Éditions. In 2015 verscheen haar autobiografie ‘De la main gauche’.

Bart Vollenberg | 17.15-17.45, Paneldebat 
Reguleren in Nederland: kansen en risico’s
Eigenaar van coffeeshops in Lelystad en Almere en oprichter 
van de stichting Epicurus Foundation, een groep ondernemers 
die een bijdrage wil leveren aan het maatschappelijke debat 
over regulering van de cannabissector. Epicurus organiseerde 
met TNI en de gemeente Utrecht het congres De Transparante 
Keten en met coffeeshopbonden PCN en BCD de online enquête 
Grass Poll.
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Wat is het VOC?    De stichting Ver-
bond voor Opheffing van het Can-
nabisverbod (VOC) is een landelijk 
samenwerkingsverband van mensen 
en organisaties die af willen van 
het verbod op cannabis: activisten, 
consumenten, onder nemers, weten-

schappers en bezorgde burgers. Het VOC is in 2009 opgericht, na het 
eerste Cannabis Tribunaal in Den Haag.

Wat doet het VOC?    Belangrijke actiemiddelen zijn de VOC-website 
(www.voc-nederland.org), Twitter en maillijst en evenementen als 
het Cannabis Tribunaal, Het Cannabis Reguleren in de Praktijk 
seminar en Cannabis Bevrijdingsdag. Het VOC is nauw betrokken bij  
de campagne Justice for Johan en lanceerde in 2015 de campagne 
Cannabis? Aangenaam!. 

We voeren een doorlopende lobby richting media en politiek, met ingezonden  brieven, opiniestuk-
ken, persberichten en bliksemacties. We publiceren regelmatig informatie brochures, die we ver-
spreiden onder politici en opinion leaders. De maandelijkse VOC vergadering is toegankelijk voor 
alle sympathisanten en geïnteresseerden. Check voor locatie en datum de agenda op de VOC website.

Wat vindt het VOC?    Het wereldwijde cannabisverbod is een historische ver-
gissing, die geen problemen oplost maar deze juist versterkt of veroorzaakt. 
Legalisering is de gezondste, veiligste en meest logische optie en kan de 
schatkist miljarden opleveren. 

DONEER!
Je kunt je bijdrage storten op onze rekening: 

Stichting VOC, Eindhoven
IBAN: NL29ABNA0429817126  |  BIC: ABNANL2A

Grass Poll geeft consumenten 

een stem. Laat ons weten wat 

jij belangrijk vindt en vul de 

enquête in op www.grasspoll.nl
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Hoofdsponsor Cannabis Bevrijdingsdag 2017

  Official Partners Cannabis Bevrijdingsdag 2017

Supporters Cannabis Bevrijdingdag 2017:
Azarius, Discover publisher, G0NZ0 Media, Koffie & Dromen, Mascotte, stichting Epicurus 

Foundation, stichting Theaterstraat, TGC Trading, The Stud, Othala

Foto’s © Justin Bergman, BROEK, The Denver Post, Steef Fleur, G0NZ0 Media, Original Sly Vegas, 
Pollinator Company, Bob Rootsman, Roelof Rump, Sam Tobiana, Rob Tuinstra, Remco Zwinkels

www.cannabis-bevrijdingsdag.nl  |  www.voc-nederland.org

De VOC tent  Aan de voet van de info-toren vind je de VOC tent. 
Onze vrijwilligers staan klaar om vragen te beantwoorden en je 
kunt er terecht voor programmaboekjes en ‘t NEDERLAND 2017 
CANNABISBLAD. We gaan proberen zoveel mogelijk bezoekers 
die tegelijk het blad omhoog houden te fotograferen. De bood-
schap is duidelijk: het is tijd voor legalisering!

Merchandise
Zoals elk jaar verkopen we Cannabis Bevrijdingsdag hennep 
T-shirts, mini microscoopjes, grote vloei en tips en diverse 
boeken en brochures. Alle opbrengsten gaan naar de sticht-
ing VOC, die Cannabis Bevrijdingsdag organiseert. 

   Nieuw: Wiet LINGO
Heb je altijd al eens in de Lingo ballenbak willen grabbelen? Doe dan mee met Wiet 
Lingo! Voor ¤ 2,00 mag je een bal uit de bak vissen: de kleur bepaalt je prijs. 
In de prijzenpot zitten o.a. caps, topkwaliteit cannabiszaden, asbakken, T-shirts, 
grinders, en ander moois. Trek je de gouden bal, dan win je een VIP polsbandje dat 
toegang geeft tot de VIP Lounge achter het hoofdpodium. 

Steun  en het 

www.voc-nederland.org

Mainsponsor O�cial Partners Organisation

www.cannabisliberationday.org
www.reguleren.com

www.voc-nederland.org

www.cannabis-kieswijzer.nl

www.cannabisliberationday.org

@reguleren

@vocnederland

@vocnederland

@CannaKieswijzer

www.cannabisliberationday.org
www.cannabisliberationday.org

@vocnederland

die tegelijk het blad omhoog houden te fotograferen.

GRATIS
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Cannabis Bevrijdingsdag wordt georganiseerd door stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod  (VOC) 
Website: www.voc-nederland.org   Mail: info@voc-nederland.org  Twitter: @vocnederland




