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WAT GING ER GOED EN WAT GING ER GOED MIS
Wat ging er goed..?En wat ging er goed mis..?Na ieder seizoen moet je terugkijken om te leren. Kijken naar wat
goed ging maar ook naarwat goed mis ging? Het is goed om kritisch te zijn op je systeem van duivenhouden
ook alverliep het wel naar wens. Er zijn altijd zaken die je kunt verbeteren en dat moet je doel ookzijn. Verder
is het sowieso slim om van je fouten te leren.Ieder jaar houd ik een so...
File name: Microsoft Word - Wat ging er goed en wat ging er goed mis_4451.pdf
Download now or Read Online

WAT IS EEN POSTZEGEL WAARD.DOC
Wat is een postzegel waard?Een vraag die veel postzegelverzamelaars, maar nog meer mensen die gn
postzegelsverzamelen, stellen. Een verzameling postzegels wordt al gauw gelijkgesteld met eenkapitaal. Veel
verzamelaars hebben gelijk, dat hun verzameling van onschatbare waarde is!Zij bedoelen daarmee:
gevoelswaarde. Een hobby kan uitgroeien tot een passie en zon passieis niet uit te drukken in een b...
File name: wat-is-een-postzegel-waard.pdf
Download now or Read Online

WAT WI DOHT
Wat wi doht Fassung: Klaus Frigge 2 b4 l j j J j J j J l j j J j J j J j = F J======================== l& J J
1.) Un wenn wi denn no Ham - borg kommt, denn b l j j j j J J J J l l = j j j j K j j j j K 7 C
F======================== l& J J J J J J J J k k weet wi, watt wi doht, wi kpt uns een fr foft - tein
Penn an - ne b J j l k K j j k l j =
File name: Wat wi doht.pdf
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MICROSOFT WORD - INFO-BLAD WAT DOE IK-'13.DOC
WAT DOE IK ALS IK ZIEK BEN?Als een bijkomende ziekte (zoals griep) uw diabetes dreigt teontregelen, dan
kunnen de volgende 5 regels u houvast geven:regel 1:Stop bij ziekte nooit uw glucoseverlagende tabletten,
insuline of andereglucoseverlagende injecties!* elk acuut gebeuren in uw lichaam activeert stress-hormonen*
stress-hormonen werken de insuline tegen en doen de glucose oplopenregel 2:Bij ze...
File name: Wat-doe-ik-als-ik-ziek-ben.pdf
Download now or Read Online
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