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Ik ben een enthousiaste blogger van 32 jaar. Bloggen is al sinds
2004 mjin hobby en ik heb hiernaast gewoon een baan. Woonachtig
in het prachtige en tevens soort van pittoreske Haarlem, maar van
oorsprong afkomstig uit de zeer nuchtere Zeeuwse klei en ik heb
ook nog in Groningen gestudeerd. Ik heb tevens o-ver-al een
mening over. Ik woon samen met twee hele leuke katten en ik
drink graag koffie (maar ook thee) en ik waardeer een goede
whisky ook behoorlijk, evenals gin-tonic. Ik doe af en toe yoga en
begin in de herfst weer aan tennislessen. Tevens zelfbenoemd
ambassadeur van solitaire bijen in stad. 

O V E R  M I J

Over  mi jn  b log

A N N E L I E S J E . N L

Ik schrijf graag over wat mij bezighoudt of wat ik leuk vind, lekker 
vind, mooi vind, graag wil hebben of net gekocht heb. De variatie 
aan artikelen is dan ook lekker groot. Zo kan ik de ene dag lyrisch 
zijn over een nieuwe koffieboon, de andere dag heb ik het 
doodleuk over mijn mentale status. Een week later vind je dan 
weer een wishlist voor zomerschoenen en even daarop weer iets 
leuks over mijn plantenverzameling. Of over mijn katten. In de 
basis komt het erop neer dat ik bijna overal wel over kan 
schrijven.

http://www.anneliesje.nl/


SAMENWERKEN
LINKBUILDING / AUTHORITEIT

Omdat mijn website al sinds 2004 bestaat is de 
domeinautoriteit van mijn website heel hoog. Dat is goed 

voor mijn SEO en dus ook voor jouw SEO. Een linkje 
vanaf mijn website is best wat waard, want ik geef 

daarmee een klein beetje van mijn waarde door aan jouw 
website. Diverse tools kun je daar op nalopen (gebruik 
dan https://www.anneliesje.nl). Mijn blog is dus vooral 

voor dit doeleind geschikt, of voor het bereiken van een 
kleine (niche) doelgroep.

ONDERWERPEN
WAAROVER SCHRIJF IK

eten en drinken
katten 

huis en inrichting
(korte) vakanties / uitstapjes

shoppen (schoenen)
e.v.a.d.

Ik schrijf het liefst zelf een artikel op basis van een 
goede briefing over de wensen en het onderwerp. 
Daarbij ontvang ik ook graag de linkjes die in het 

artikel moeten en welke anchortekst daar bij moet. 
Heel soms plaats ik ook gastartikelen, maar alleen 

als ik duidelijk mag maken dat dit gastartikel is 
aangeleverd door jou. Dan krijg je er ook een hip 

logo en bedrijfsomschrijving bij onderaan. Ik kan je 
Twitter en/of Instagram-account dan ook taggen bij 

het promoten van de blog. 
 

Voor overige creatieve manieren van samenwerken 
mag je altijd contact opnemen. 
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