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Er zijn veel omstandigheden waarbij u zelf niet in staat 
bent tot ontruiming of het bezemschoon opleveren 
van een woning. Vaak is dat het geval als u er door 
herinneringen teveel emotioneel bij betrokken bent. 
Denk daarbij aan overlijden, scheiding of openbare 
verkoop. Veelal is de woning verkocht of de huur loopt 
door doordat ontruiming van uw woning nog plaats 
moet vinden.
 
Door onze ruime ervaring met boedel ontruimen ko-
men wij nog maar zelden voor verrassingen te staan. 
Zoveel mensen, zoveel redenen die er voor zorgen dat 
een woning of pand ontruimd moet worden.
 
Wanneer kunt u boedelontruiming gebruiken:
• overlijden
• echtscheiding
• een verhuizing naar een verzorgingshuis
• verkoop van een huis
• faillissement
• emigratie
• samenwoning

Bent u emotioneel teveel betrokken bij het leeghalen 
van een huis, komen de familieleden er onderling niet 
uit of heeft u gewoon geen zin of tijd dan nemen wij u 
het ontruimen graag uit handen.

Woningontruiming Plus is het 
juiste adres voor o.a.:
• Ontruiming van woningen en bedrijfspanden
• Het bezemschoon opleveren
• Het verrichten van kleine reparaties bij verhuizing
•  Het afvoeren of overnemen van inboedels bij 

woningontruiming

Heeft u een woning die binnenkort weer helemaal 
leeg en schoon opgeleverd moet worden? 

En wilt u een woningontruiming van hoge kwaliteit 
voor een nette prijs. 

Neem dan snel contact met ons op.
 

Woningontruiming Plus 
Polderstraat 14
7948 BJ Nijeveen (bij Meppel)
Tel.: 06 - 40251401 (H. Schieving)
www.woningontruimingplus.nl

Boedelontruiming van 
woning of bedrijfspand

equi pressure

’t Bakhuus, binnen- en  
buitendecoratie is een knusse 
(web)winkel in Meppel

Bij ons kun je terecht voor leuke artikelen op het gebied 
van wonen & lifestyle. Zo verkopen we naast woon- en 
tuinaccessoires van verschillende bekende merken ook 
rokjes van het merk Zand Amsterdam, sieraden en leren 
tassen. Voor tuinaccessoires kun je denken aan leuke 
tuinprikkers maar ook voor rotan en steigerhouten 
loungesets ben je bij ons aan het juiste adres. Alles voor 
een heel betaalbare prijs!!

Daarnaast zijn we officieel 

dealer van Chalkpaint™, deco-

rative paint by Annie Sloan. En 

hier zijn we ontzettend trots 

op! Het unieke van deze verf 

is namelijk dat het op nagenoeg alle ondergronden 

hecht en dat schuren en gronden overbodig is!! 

De verf geeft een mooie matte, authentieke uitstra-

ling en is verkrijgbaar in ruim 30 kleuren en 3 maten 

verpakkingen. In onze winkel kun je de verschillende 

toepassingen van de verf zien; op meubels, muren, 

glas, plastic en meer. 

Ook geven we regelmatig workshops en demonstra-

ties met en over de verf. Dit wordt gedaan op onze 

bovenverdieping en is altijd zeer gezellig en leer-

zaam. Op onze site vind je hierover alle informatie. 

De workshops zijn 

ook zeer geschikt 

om met een eigen 

groep te doen, bij-

voorbeeld voor een 

vrijgezellenfeest, 

vriendinnendag, 

personeelsfeest 

etc. In overleg is bijna alles mogelijk!

’t Bakhuus is geopend op donderdag en vrijdag 

van 09.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 

uur. Daarbuiten op afspraak. De webwinkel is 24/7 

geopend!

’t Bakhuus, binnen- en buitendecoratie

Haakswold 47

7943 KT  MEPPEL (Ruinerwold)

Tel. 06-10697363

www.tbakhuusonline.nl 

Drs. Debby Beck-Pex 
Natuurgeneeskundig Therapeut

De PNEI (Psycho- Neuro –Endocrino- Immunologie)

is de wetenschap die de wisselwerking onderzoekt 

tussen onze psyche, immuunsysteem, zenuwstel-

sel en hormoonstelsel in relatie tot gezondheid 

en ziekte. Onze orgaansystemen communiceren 

voortdurend met elkaar.  Een verstoring in het ene 

orgaansysteem kan tot klachten leiden in een ander 

orgaansysteem. Met behulp van de juiste therapeu-

tische interventie kan het evenwicht sneller en 

succesvoller hersteld worden. 

Doordat ik verschillende behandelvormen met 

elkaar combineer; hormonaal advies, orthomolecu-

lair voedingsadvies, Emotional FreedomTechniques 

(EFT), Bio Fotonen Resonantie (Asyra PRO), PNEI 

en Levend Bloed Analyse, kan worden gekomen 

tot een behandeling op maat.

Bij een eerste consult maak ik vaak gebruik van het 

Asyra PRO systeem, waarmee binnen 5 minuten 

een volledige meting van meer dan  40 organen en 

orgaansystemen in het lichaam gedaan kan worden. 

Er wordt gezocht naar wat er nodig is om de orga-

nen die uit balans zijn, weer in balans te brengen. 

Tegelijkertijd met de meting  krijgt u de balancerende 

frequenties toegediend. De meting is dus tevens een 

behandeling. Vervolgens kunnen er nog aanvullende 

testen worden gedaan, waarvan de frequenties voor 

u in een druppelflesje worden ingeprent. Eventueel 

kunnen zelf meegebrachte voedingssupplementen 

op de testplate worden getest om te kijken of deze 

zinvol voor u zijn.

Doel van de behandeling is herstel van het evenwicht 

door middel van gezonde voeding in de basis, herstel 

van opnamecapaciteit, indien nodig voedingssupple-

menten om de (grotere) verstoringen in het lichaam 

te verhelpen.

Meer weten? Neem gerust contact met mij op.

Praktijk Orthobalance

Tel.: 06 - 29123054

info@ortho-balance.nl

www.ortho-balance.nl

In mijn praktijk werk ik vanuit een holistische visie;  het menselijk lichaam 
wordt gezien als een eenheid, waarin alle aspecten met elkaar verbonden 
zijn. Verstoringen in het lichaam kunnen door activatie van ons zelfgene-
zend vermogen weer hersteld worden. Hier hebben wij invloed op met onze 
voeding, gedachten en leefwijze.  


