
Politiek Café!  

Cannabis en Coffeeshops 
25 februari 2010, aanvang 20.15 uur 
 

Gaat Amsterdam de komende bestuursperiode de achterdeur regelen met  

een gemeentekwekerij? Of moet softdruggebruik juist harder bestreden  

worden door sluiting van coffeeshops rond middelbare en basisscholen?  

 

Het Cannabis College organiseert in een spannend politiek debat over het 

softdrugsbeleid in Amsterdam. Met: 
  

    CDA     Lex van Drooge 

    PvdA     Peggy Burke 

    SP     Remine Alberts 

    ChristenUnie     Sandra Caster 

    Trots op Nederland   Hans Donker 

    GroenLinks    Marieke van Doorninck  

    D’66     Pam de Soete 

    VVD      Werner Toonk    

 

Politiek Café: Cannabis en Coffeeshops 
 

       datum:  donderdag 25 februari 2010, aanvang 20.15 uur. 

       locatie:  Café P96, Prinsengracht 96 (met rookruimte!). 

       toegang:  gratis, aanmelden niet nodig. 

       info:    job@cannabiscollege.com, of bel:  06 – 52 05 23 06. 

 

Cannabis       College       
OZ Achterburgwal     124 

1012 DT              Amsterdam 

job@CannabisCollege.com 

Tel:       06    52 05 23 06  
www.cannabiscollege.com 

 
 

Stichting Cannabis College is gevestigd in Amsterdam. Onze doelstelling is publieksvoorlichting door 

middel van objectieve informatie over de cannabisplant en haar talloze toepassings-mogelijkheden. Het 

Cannabis College is sinds de oprichting in 1998 een belangrijke toeristische trekpleister in het centrum van 

Amsterdam. Bezoekers van onze permanente tentoonstelling kunnen de planten zien groeien en bloeien. 
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Vanaf Centraal Station kunt u Café P96 te voet of met de tram bereiken. 

Indien u per tram wilt reizen, kunt u tram 13 (richting Geuzenveld) of 17 

(richting Osdorp) nemen. Uitstappen op de Raadhuisstraat, halte Westermarkt. 

De Westerkerk ligt bij uitstappen recht voor u. U loopt hierlangs de 

Prinsengracht op. Bij de eerste brug steekt u de Prinsengracht over en slaat 

rechtsaf verder de Prinsengracht op. Even voorbij de volgende brug over de 

Egelantiersgracht ligt aan uw linkerhand Café P96. 

Te voet duurt de tocht circa 15 minuten. U loopt langs het Ibis hotel en de 

fietsflat, sla linksaf over de fietsbrug en onder de weg door. U komt uit op de 

Haarlemmersluis. Steek de sluis rechtsaf over en loop de Haarlemmerstraat in, 

tot deze de Korte Prinsengracht kruist. Sla hier links af. De Korte Prinsengracht 

gaat over in de Prinsengracht, u loopt door tot nummer 96. 
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