{4}Friday-linkparty-day
[social_share]
Vandaag is de 4e editie van link party, vertel het verder
zodat anderen hier ook plezier aan kunnen hebben.
Wat is nou een link party, vragen jullie je misschien af?! Een
link party is een manier om vrij reclame te maken op mijn blog
voor de leukste blogpost die jij afgelopen week geschreven
hebt en om nieuwe blogs te leren kennen. Elke vrijdag
organiseer ik een link party voor jullie. In deze blogpost kan
jij je 3 leukste blogposten van afgelopen week uploaden. Zo
maak je dus reclame voor je eigen blog, krijg je meer
bezoekers en meer bekendheid! Hoe leuk is dat?!
Let wel op het gaat hier om de link naar de blogpost die je
wilt laten zien, niet om de originele link van jouw blog!!!
Er zitten ook wel wat voorwaarden aan verbonden.
Wat moet?
1) Upload niet meer dan 3 artikelen. Kies je leukste uit van
afgelopen week!
3) Link naar het specifieke artikel niet naar je ‘home’ blog.
Wat zou ik lief vinden?!
1) Dat je me volgt op Bloglovin
2) Een kleine vermelding in je blogpost die je hier upload met
link naar mijn blog
3) Ik zou het leuk vinden, en de anderen ook dat je nog even
rond kijkt op de blogs hier en wat reacties achter laat.
Iedereen vind het toch leuk een reactie te krijgen op hun
blog.
Om mee te doen, klik op het plaatje en het wijst zich vanzelf
wat je moet doen.

{3}Friday-linkparty-day
[social_share]
Vandaag is de 3e keer dat ik een link party hou, vertel het
verder zodat anderen hier ook plezier aan kunnen hebben.
Wat is nou een link party, vragen jullie je misschien af?! Een
link party is een manier om vrij reclame te maken op mijn blog
voor de leukste blogpost die jij afgelopen week geschreven
hebt en om nieuwe blogs te leren kennen. Elke vrijdag
organiseer ik een link party voor jullie. In deze blogpost kan
jij je 3 leukste blogposten van afgelopen week uploaden. Zo
maak je dus reclame voor je eigen blog, krijg je meer
bezoekers en meer bekendheid! Hoe leuk is dat?!
Let wel op het gaat hier om de link naar de blogpost die je
wilt laten zien, niet om de originele link van jouw blog!!!
Er zitten ook wel wat voorwaarden aan verbonden.
Wat moet?
1) Upload niet meer dan 3 artikelen. Kies je leukste uit van
afgelopen week!
3) Link naar het specifieke artikel niet naar je ‘home’ blog.
Wat zou ik lief vinden?!
1) Dat je me volgt op Bloglovin
2) Een kleine vermelding in je blogpost die je hier upload met
link naar mijn blog
3) Ik zou het leuk vinden, en de anderen ook dat je nog even

rond kijkt op de blogs hier en wat reacties achter laat.
Iedereen vind het toch leuk een reactie te krijgen op hun
blog.
Om mee te doen, klik op het plaatje en het wijst zich vanzelf
wat je moet doen.

Spammen
[social_share]
Het is weer een maand geleden en dat betekend dat jullie weer
heerlijk mogen spammen. Geef het ook door aan andere bloggers
want hoe meer er wordt gespamt hoe leuker het is. En alle
nieuwe blog linkjes worden op mijn linken pagina geplaatst.
Ben weer benieuwd of er nog leuke nieuwe blogs gaan reageren
op deze spam blog, want nieuwe blogs ontdekken blijft leuk.

Blogs in het zonnetje zetten
[social_share]

Miran-dana Ik weet het zeker dit is de eerste blog die ik ben
gaan volgen. De mama van een mooie meid, waar ze dan ook
altijd over schrijft en zoveel mooie foto,s van haar meissie
maakt. Verder kom je regelmatig cupcake recepten tegen die ze
zelf maakt, en creatief dat is ze ook nog eens.

Mamajoyce Vanaf het moment dat ik weer ben gaan bloggen volg
ik Joyce al, ze is mama van een prachtige zoon Aron en
toekomstige vrouw van Robert. Samen vormen ze een mooi jong
gezinnetje waar ze dan ook over blogt. Ze heeft een lifestyle
blog waar je ook recepten en DIY,s tegen kan komen, en je vind
ook vaak tips over hun huishouden.
Fotografille Ik ben zelf gek op fotograferen, en kan vaak nog
wel tips gebruiken voor het fotograferen en het bewerken van
foto,s. Daar is deze blog echt ideaal voor. Zo vaak mooie en
vrij makkelijke uitleggen, dus zelfs voor een beginner
makkelijk te volgen.

Postfabriek Deze blog is nog maar net online, en staat dus ook
nog niet veel op. Maar ik weet nu al dat ik het leuk ga
vinden. Ik ben gek op post en hier vind je allemaal leuke tips
voor je eigen postproject. Zelfs hebben ze een pagina
met printbare briefpapier, hoe leuk is dat.
Sugarblossom Ja ze is dan eindelijk zwanger het heeft veel
moeite gekost met ziekenhuis in ziekenhuis uit, maar ze mag
met trots zeggen dat ze in verwachting is van een kleine meid.
Hier verteld ze dan ook over op haar blog.
Een rechtstreekse link werkt helaas niet dus kopieer even deze
link http://www.sugarblossom.nl/

