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woordenlijst op internet. Hier vindt U niet
alleen de opvallendste woorden, maar ook
handige en van het Nederlands afwijkende
woorden., Loslaten en verandering. We
houden er niet van. En toch is het de zin van
je leven. Vind je loslaten en verandering
moeilijk? Laat de MIR-Methode je dan
ondersteunen!, Schrijf bijvoorkeur eerst het
bericht in een tekstverwerker, en plak het
dan in de tekstbox. (Opmaak van de tekst
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â€˜Alle

tekorten

aanvullenâ€™. Bij deze stap gaat het over:
1.
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aan
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vitamines, mineralen, vetzuren, eiwitten, etc.
2., Wat te doen tegen een koortslip â€“ de
top 10 beste tips! E en koortslip is zeker niet
iets waar je op zit te wachten. Ze zijn
vervelend en pijnlijk en het kan soms best
even duren voordat de blaasjes helemaal
genezen zijn en het virus weer in remissie is
getreden.
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