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Ik ben benieuwd hoe adverteerders zich gaan verhouden tot deze hetze. Ik kan me voorstellen dat je als
onderneming niet staat te wachten om, ongevraagd, betrokken te worden in een maatschappelijke discussie /
media-rel/ zakelijk conflict / botsende ego's, of wat het ook is.
GeenStijl: LIVE PAUW. Boekverbranden met @ryhertzberger
Dit is een lijst van afleveringen van de Amerikaanse televisieserie Gossip Girl. De serie telt tot nu toe zes
seizoenen.
Lijst van afleveringen van Gossip Girl - Wikipedia
Obesitas (verwante en min of meer synonieme termen zijn overgewicht, zwaarlijvigheid, vetzucht,
corpulentie, dikheid, en adipositas) is een medische aandoening waarbij zich zoveel lichaamsvet heeft
opgehoopt dat dit een negatief effect kan hebben op de gezondheid.
Obesitas - Wikipedia
Waarom loopt iedereen zo druk te doen. Jullie lopen waarschijnlijk allemaal al rond met een apparaat
waarmee je locatie 24 uur per dag bekend is, ze exact weten wat je mailt / belt/ twittert.
GeenStijl: VRAGEN! eCall: verplichte volgchips in alle auto's
Ik was besmet met een virus genaamd HERPES, ik dacht dat dit het einde van het leven voor mij was omdat
ik naar verschillende ziekenhuizen ging voor genezing, maar na de behandeling enkele weken later zal
hetzelfde HERPES-virus terugkomen.
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