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Onze slogan
Met elkaar gekweekt, voor elkaar geëxtraheerd

 
Stichting WietOliePuur biedt u veel nieuwe producten. Waaronder gratis
pijpjes en de unieke canna-kogel. Maar ook cannabis snoep en de gratis

testes webshop met tal van producten. Allemaal vernieuwd!
 

Naast tastbare producten bieden wij u ook de mogelijkheden om
uitgebreid advies in te winnen. Zodat u diepere inzichten krijgt om de

gezondheid van u en uw naasten te optimaliseren.
 

Als non-profit stichting werken wij samen met onze donateurs om zoveel
mogelijk mensen te helpen door het kweken en 
extraheren van producten. Mee doen? Dat kan! 

Kijk bij donateurschap 'kweek'. 
 

De taboesfeer rond deze producten verdwijnt door het toenemen van
cannabis social clubs, waaronder onze stichting. Martinus H. van Lies,

ervaringsdeskundige en expert, verbreedt zijn kennis door het schrijven
van boeken, het geven van lezingen en presentaties over

hennepproducten. 
 

Het boek 'Cannabis Social Clubs' van Martinus is een aanrader.
Stichting WietOliePuur staat al jaren klaar om u te helpen en te begeleiden.
Bij vragen kunt u terecht bij het product cannabis-coaching, waar Martinus

H. van Lies u verder helpt.
 

Benieuwd naar wat anderen over ons zeggen en schrijven? 
Google WietOliePuur en recensies, de rest spreekt voor zich!

 Raadpleeg ons YouTube kanaal: CannaLiveStream,
voor belangrijke gebruikers video’s

 
 



Cannabis & hennep snoepjes voor volwassenen & kinderen!
 

Bent u op zoek naar iets unieks? 
Dan zijn onze cannabis snoepjes precies wat u zoekt!

 
Bij KimmieSSweedS bieden wij een scala aan heerlijke en unieke smaken. 

 Onze snoepjes zijn niet alleen lekker, maar ook nog eens gemaakt met
de beste ingrediënten en de hoogste kwaliteit cannabis.

 
Dit betekent dat u kunt genieten van een smaakvolle ervaring!

 
Onze snoepjes zijn ook perfect voor volwassenen die op zoek

zijn naar een discrete manier om te genieten van de voordelen van
cannabis.  Of u nu een lange dag achter de rug heeft, of gewoon een
lekkere traktatie zoekt?  Onze snoepjes zijn de perfecte oplossing. 

 
Tijdelijk:

Gratis olie met CBD, THC, of HHC
bij elke bestelling vanaf €50,-

 
Bij KimmieSSweedS willen we onze klanten niet alleen

de beste smaakvolle snoepjes bieden,
maar ook de kans geven om de voordelen

van CBD en wietolie te ervaren.
 

Daarom bieden we nu tijdelijk bij elke bestelling,
 op de website van KimmieSSweedS u een,

 GRATIS FLESJE OLIE NAAR KEUZE!!
 
 



Op de webshop van www.GratisOlie.nl bieden wij een unieke kans om 
alternatieve producten te testen en gebruiken tegen betaalbare prijzen. 

 
Wij bieden een compleet assortiment van gratis testers,

 waarmee u voor de prijs van een verzendkosten,
testers naar keuze kunt bestellen. 

 
Onze missie is om iedereen de kans te geven om de voordelen van deze

producten te ervaren, zonder dat het hun budget zwaar belast.
 

  Onze missie is om iedereen de voordelen van deze producten te laten
ervaren. Bovendien bieden we ook kleinere producten en persoonlijk

advies van onze cannabis coach Martinus aan.
 

Onze webshop is onderdeel van One Step Community, 
het grootste online cannabis en hennep platform van Nederland. 

 
Onze klanten beoordelen ons positief en we staan 7 dagen

per week voor u klaar via WhatsApp of e-mail.
Ontdek onze producten en diensten op www.gratisolie.nl.

 
Gratis bezorging 

Wij bieden de mogelijkheid om je bestelling GRATIS
bij u thuis te laten bezorgen, zelfs op zondag. 

 
En mocht u graag productadvies willen ontvangen

tijdens het uitpakken van uw pakketje,
dan is dat geen enkel probleem.

 
Wij nemen graag de tijd voor u en uw naasten!

 
 

http://www.gratisolie.nl/


Canbucha is een gezonde drank met helende eigenschappen van 
CBD, THC en kombucha. Deze heerlijke thee is gemaakt met

biologische zwarte thee, honing, gember en kurkuma. 
 

Kombucha is een probiotische drank met vitaminen, mineralen,
antioxidanten en probiotica. 

 
Canbucha biedt verlichting van angst, ontstekingen, pijn en verbetert

stoelgang, energie en immuunsysteem. 
 

Canbucha biedt de voordelen van kombucha en CBD in één drank. 
 

Onze Canbucha is 100% biologisch, glutenvrij, 
suikervrij en veganistisch en beschikbaar in verschillende smaken. 

Het is biologisch gebrouwen en beschikbaar in 3 smaken. 
 

De thee versterkt de weerstand en is ideaal voor mensen
 die op zoek zijn naar een gezonde verfrissing. Ervaar de kracht van

Canbucha door het vandaag nog te proberen!
 

Kombucha is een oude, gefermenteerde drank met een lange geschiedenis
die teruggaat tot meer dan 2000 jaar geleden in Oost-Azië. 

Het werd in eerste instantie gebruikt als medicijn om verschillende
gezondheidsproblemen te behandelen. 

 
Later verspreidde het zich naar andere delen van de wereld, waaronder
Europa, waar het werd beschouwd als een symbool van gezondheid en

weerstand. Kombucha werd beschouwd als de “drank van de onsterfelijke
strijders” en werd veel gebruikt door oorlogsvechters die op zoek waren

naar een gezonde manier om hun weerstand te verbeteren.
 



 
Cannabis coaching met Martinus van Lies.

Een ervaren cannabis coach die jou helpt om een
verantwoorde en gezonde relatie met cannabis op te bouwen. 

 
Hij is gepassioneerd over de voordelen die cannabis biedt

en gelooft sterk in de kracht van deze plant om mensen te helpen 
bij het verbeteren van hun leven. 

 
Martinus begrijpt dat cannabis nog steeds omstreden is

en niet zonder zijn uitdagingen komt.
 

Hier komt een groot gedeelte van zijn toewijding vandaan:
 

Helpen van mensen om een gezonde en verantwoorde
relatie met cannabis op te bouwen. 

 
Zijn jarenlange ervaring en kennis van cannabis,

samen met zijn passie om te helpen,
maken hem tot een waardevolle resource voor iedereen.

 
Martinus van Lies is ook oprichter en coach bij de stichting WietOliePuur.

De stichting richt zich op het verstrekken van informatie en ondersteuning
aan mensen die baat hebben bij 'medicinale' cannabis. 

 
Hij is trots op zijn bijdrage aan de groeiende acceptatie van cannabis als

medische behandeling en wil graag zijn kennis delen met anderen via zijn
boeken, presentaties en workshops. Velen zien hem als een gerespecteerde

auteur en spreker in zijn vakgebied.
 

Wat kan cannabis betekenen voor uw gezondheid,
of die van uw naasten?

 
 
 



JustMartinus selecteert de beste cannabis producten uit Europa en
garandeert de traceerbaarheid en certificering van de 

producten door de hele keten. 
 

Alleen biologische producties worden geselecteerd die in beschermde
omgevingen in Italië, Spanje en Zwitserland worden geteeld.

 
 Onze producenten werken met de beste genetica en verbeteren hun

producten dagelijks om te voldoen aan de eind klantbehoefte.
 

JustMartinus garandeert de kwaliteit en traceerbaarheid van zijn
producten, zoals CBD-wiet, CBD-hash en CBD-olie, door middel van een

controlesysteem geïnspireerd op het Europese HACCP-systeem voor
voedingsmiddelen. 

 
Alle producten hebben een THC-gehalte van maximaal 0,2% en zijn

drugsvrij in overeenstemming met Europese wetgeving.
 

JustMartinus werkt samen met een onafhankelijk laboratorium
voor de analyse van alle verkochte producten.

 
Ons doel is om de beste kwaliteit toegankelijk

te maken tegen een betaalbare prijs. 
 

JustMartinus kan gezien worden als een Europese leider
in de CBD-sector en brengt zijn producten

op de markt in alle EU-landen.
 
 
 



De OsC Community is Nederlands grootste biologische community, 
gericht op alternatieve geneeswijzen. 

 
Opgericht door Martinus van Lies, biedt de community een breed scala aan

producten en diensten. Zoals olie, coaching en video's op YouTube. 
 

Onze unieke producten en diensten scoren hoog op reviews
en wij geloven in een gezonder en rijker leven voor iedereen. 

 
Ons doel is om onze leden te ondersteunen in hun zoektocht

naar gezondheid en welzijn en geloven in samenwerking 
en openheid voor succes. 

 
Door kennis en ervaringen op te blijven doen en het bieden van producten

en diensten van hoge kwaliteit. 
 

Doe mee en ontdek de voordelen van alternatieve geneeswijzen 
bij de OsC Community!

 
One Step Community (OsC) is niet alleen een plek om producten en

diensten te kopen, maar ook een plaats om kennis en ervaringen te delen
met andere geïnteresseerden. 

 
Onze community is actief en hecht veel waarde aan persoonlijke groei en

ondersteuning. Zo kan men deelnemen aan educatieve workshops en
evenementen, waar men nieuwe technieken en methoden voor

alternatieve geneeswijzen kan leren en andere leden kunnen ontmoeten.
 

Wij zijn ook actief op social media en delen regelmatig nieuws, informatie
en interessante artikelen over alternatieve geneeswijzen.

 
Volg ons op op Facebook, Instagram en Twitter.

 



Welkom bij  de CannaLiveStream.com
Ons YouTube kanaal is uitgegroeid tot een online bron voor informatie 

over cannabis en alles wat daarmee samenhangt. 
 

Met meer dan 150 video’s is er voor iedereen wat wils. 
Of je nu nieuwsgierig bent naar de laatste ontwikkelingen 

op het gebied van medicinale cannabis, 
 

of op zoek bent naar tips over hoe je zelf je eigen wietplanten kunt kweken, 
wij hebben het allemaal.

Onze video’s worden steeds beter bekeken en we zijn trots op 
het feit dat we bijna 5000 volgers hebben. 

 
Door de lancering van deze website willen we nog meer mensen bereiken 

en informeren over cannabis. 
 

Onze missie is om kwalitatieve en betrouwbare informatie 
over cannabis, hennep en gezondheid te delen, 

zodat mensen een beter begrip krijgen van deze omstreden plant.
 

Op onze homepage kun je eenvoudig bladeren door onze video’s, 
onze meest recente uploads bekijken en je abonneren op ons kanaal. 

Daarnaast kun je ons volgen op sociale media en blijf je op de hoogte van al
onze nieuwtjes en updates.

 
Dus, sluit je aan bij onze groeiende community van 

cannabis-enthousiastelingen en wordt
 een volger van de CannaLiveStream vandaag nog! 

Wij zijn er om te informeren, te entertainen en te helpen 
bij het vergroten van je kennis over cannabis

 
 



PaddoPuur.nl is gespecialiseerd in het kweken van paddenstoelen 
en biedt u een unieke ervaring om de fascinerende wereld van deze

wonderlijke organismen te ontdekken. Het is belangrijk om te weten dat
niet alle paddenstoelen psychoactieve eigenschappen hebben en dat er

vele verschillende soorten bestaan met unieke eigenschappen. Sommige
paddenstoelen, zoals reishi, lions mane en chaga, worden veelvuldig

gebruikt voor medische doeleinden en gezondheidsvoordelen.
 

Reishi, ook wel ganoderma genoemd, wordt al eeuwenlang gebruikt in de
traditionele Chinese geneeskunde en wordt beschouwd als nuttig voor het
versterken van het immuunsysteem, het verminderen van stress en angst.

 
 Lions mane wordt beschouwd als een nootropische paddenstol en is

nuttig voor het verbeteren van de hersenfunctie en het verminderen van
ontstekingen. 

 
Chaga wordt gebruikt voor het versterken en beschermen van het

immuunsysteem en wordt gezien als nuttig tegen ziekte en veroudering.
Echter, meer onderzoek is nodig om de effectiviteit van deze

paddenstoelen volledig te begrijpen.
 

De documentaire “Mycologist Paul Stamets: Unlocking the Secrets of
Medicinal Mushrooms” is beschikbaar op Netflix. 

 
Bij PaddoPuur.nl bieden wij u de beste Paddo Puur Kits voor het kweken
van paddenstoelen. Onze kits zijn eenvoudig te gebruiken en bieden een
unieke en onvergetelijke ervaring, of u nu al een ervaren kweker bent of

juist deze fascinerende wereld wilt ontdekken. 
 

Onze kits zullen u helpen om een echte verbinding met de natuur op te
bouwen en de magie van het kweken van paddenstoelen te ervaren.

 
 



De OsC Community gaat nog verder groeien...
 

 Dit jaar met de lancering van verschillende nieuwe websites:
 

PaddoPuur.nl biedt een assortiment van hoogwaardige paddo's
(ook niet psychedelic).

UltraRichOils.com richt zich op de verkoop unieke,
custom made CBD producten.

 
Coachflix.nl biedt coaching services via video's.

En via Wietverzekering.nl bieden we een verzekering
aan voor cannabis-gebruikers. 

 
Als kers op de taart komt er ook een CBD groothandel,

de MartinusCBDgroothandel, waar u
massaal (zakelijk) kunt inkopen voor de beste prijs. 

 
Dankzij deze nieuwe initiatieven zullen de mogelijkheden binnen de
community alleen maar groter worden. Of u nu op zoek bent naar

korting via onze eigen wiet-verzekering of wilt inkopen via onze
groothandel, wij denken graag in de community met u mee!

 
Heeft u ideeën en tips of wilt u iets opstarten? 

Wij staan altijd klaar om u te ondersteunen en te helpen.
 



WhatsApp service nummer: 
0629315070

E-mail: 
info@onestepcommunity.com

YouTube kanaal naam: 
CannaLiveStream

Google recensies: 
wietoliepuur - Kiyoh

Overzicht van alle websites: 
www.onestepcommunity.com

Openingstijden: 
7 dagen per week van 09:00 - 18:00 uur
Openingstijden online: 
7 dagen per week 24 uur per dag 

Boeken van Martinus H. van Lies: 
www.wietoliepuur.nl en/of www.mijnbestseller.nl

Cannabis-coaching: 
via www.martinuscoaching.com kunt u zelf een afspraak inplannen

Hartelijk dank voor het doornemen van onze folder. 

Mocht u vragen, suggesties of advies hebben,
neem dan gerust contact op via één van de bovenstaande
contactmogelijkheden. Wij staan u graag te woord.

 



We zijn trots op
onze recensies...

 
 We vragen u dan
ook van harte om

een eerlijke review
te plaatsen na het
gebruik van onze

producten. 
 

Niet voor ons, of
voor uzelf maar

voor alle mensen
die altijd nog

twijfelen aan dit
soort producten.

 
98% raad ons aan!

Google WietOliePuur & recensie...
 De rest spreekt voor zich.

Als het om gezondheid gaat, 
ga voor biologische kwaliteit.
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