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Free at last?
Foto’s: Gonzo Media

De vlag kon uit op 23 april, de dag dat het meest rechtse
kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog na achttien maanden
en negen dagen over haar eigen benen struikelde. Grote
vraag: zijn we nu ook van de wereldvreemde wietpas en de
bezopen besloten club af?

Wat is het VOC?
Het Verbond voor Opheffing van het
Cannabisverbod is een onafhankelijke,
niet-commerciële koepelorganisatie van
alle individuen en organisaties in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op
cannabis. Sinds 2008 strijden we voor
rechtvaardig en rationeel cannabisbeleid
en tegen betutteling, symboolpolitiek en
repressie.
Meer informatie:
www.voc-nederland.org
twitter.com/#!/vocnederland
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DC Lama gaat weer het Cannabis Bevrijdingsfestival presenteren

Agenda:
1-3 juni:
Mind Altering Science conferentie 2012,
Amsterdam.
Organisatie: Stichting OPEN.
17 juni:
Vierde editie Cannabis Bevrijdingsdag,
Westerpark, Amsterdam. 14.00 – 22.00
uur. Gratis toegang.
Organisatie: VOC.
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Grote bedreigingen
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Nieuwe verkiezingen
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De VOC bestaat nu bijna drie en een half
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wie Steven Kompier, maker van de onthul-

De lobbywerkgroep van het VOC: Joep
Oomen, Myranda Bruin, Marc Josemans,
Derrick Bergman.
Hun boodschap: Cannabis? Niet criminaliseren, maar reguleren!
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