Naam: yvonne
Datum:10-06-2014 14:01
Homepage: http://yvonnes-photography.weebly.com
ooohhh en je icarus blauwtje voor de deur, in combinatie met die prachtige klaproos, dat zijn 2 kadootjes in 1 foto
TOPPIE. wat een genot om naar te kijken.
liefs
xxx
Naam: yvonne (v)
Datum:10-06-2014 13:59
Woonplaats: Oudenbosch
Homepage: http://yvonnes-photography.weebly.com
Hallo lieve vriendin,
wow wat zijn ze mooi he, en in ons hoofd zijn ze helemaal geweldig, wat een ervaring was dit weer. Jij hebt ook
geweldige foto's zeg, mooie scherpte en een prachtige donkere achtergrond waardoor dat blauw helemaal
afsteekt, ach drie keer blauw niet gelukt, had je toch een blauw drankje gefotografeerd hahaha.
veek liefs en tot snel
xxx
Naam: Nieske (BNN) (v)
Datum:05-05-2014 10:50
Woonplaats: Meeden
Homepage: http://www.nieske.blogspot.com
Hoi Karina............
Ben helemaal jaloers op jou...
ik heb ze dit jaar nog helemaal niet gezien, de foto zijn kopieën van mijn serie van het vorig jaar...heb je al een
nieuwe camera...ze lijken verdacht veel op OMD foto's..
Ik wilde ze nog even weer bekijken maar de site geeft aan dat je er mee bezig bent, dus ik loop ze vanavond nog
wel even langs wat ie het een mooie gezicht hè het is net geboren worden!! blijf me er over verbazen, ik vind je
foto's echt super, Dikke complimenten...
Lg., Nieske
Naam: Marjon
Datum: 04-05-2014 09:35
Ze zijn zo mooi dat ik ze nog een keer bekijk.
Prachtig scherp, jij hebt helemaal geen statief nodig. Scheelt weer slepen voor je.
Groetjes Marjon
Ps je bent van FB verdwenen.
Naam: yvonne (v)
Datum: 04-05-2014 07:27
Homepage: http://yvonnes-photography.weebly.com
Tja toch nog even bij de uitsluiper gekeken. Wat zijn die ook gaaf zeg. Grote klasse vind ik je close-upjes wat een
scherpte en dat zonder statief mijn complimenten hoor, ga even mijn gezicht afdoen (zit te kwijlen hihihi)
xxx
Naam: yvonne (v)
Datum: 04-05-2014 07:24
Homepage: http://yvonnes-photography.weebly.com
Ben ik weer, Wow even bij je oranjetipjes geweest, gossie wat zijn die ook weer van een hoge aaibaarheidsfactor
voorzien zeg.
Geweldig mooi, en dan ook eentje met lieveheersbeestje TOP, en die close up brr zou er bang van worden.
Was weer genieten hier, ga nu snel ff werken xxx

Naam: yvonne (v)
Datum: 04-05-2014 07:21
Woonplaats: Oudenbosch
Homepage: http://yvonnes-photography.weebly.com
Hallo lieve vriendin,
Wow wat heb ik weer genoten van jou mooie ijsvogel, nou jij mag dan zeker ook over de knie, want je foto's zijn
geweldig! nr 2 zoals zij je aankijkt (ja hoorde van Judith dat het een meisje was hihihi) echt super. en ja we
mogen weer op herhaling maar of ik het geduld heb om 2,5 uur te zitten waaahhh.
Ik vond het ook een 200% dag, en vind het geweldig dat we die dagen lekker vaak hebben.
xxx dikke knuffel en tot vrijdag xxx
Naam: Richard Koekkoek (m)
Datum: 23-04-2014 10:56
Woonplaats: Papendrecht
Hoi Karina, werkelijk schitterende plaatjes weet je te schieten! Helemaal profi, ga vooral lekker door zou ik
zeggen.
Groetjes van Ries
Naam: Nieske (BNN) (v)
Datum: 22-04-2014 07:44
Woonplaats: Meeden
Homepage: http://www.nieske.blogspot.com
Hoi Karina.....
Ik ben stik jaloers op je...ben al zo vaak met Boele naar een hut geweest, uren wachten, we zien hem altijd in de
verte en nooit komt hij eens op het stokje buurten als wij er zijn..
Maar ik gun het jou omdat ik je zo'n lief en positief mens vind!! Dus geniet ik van je heerlijke IJSVOGEL foto's,
heb van schrik de oranjetipjes nog niet bekeken, dat doe ik zo nog even..
Maar de vogeltjes zijn Gaaf, had al heel veel foto's van Judith op Flickr gezien, kom je moeder daar ook tegen en
jij hebt ook een account, maar ik zie nooit foto's daar van jij geen zin of geen puf??, ik leuk het daar, lekker
kleinschalig, 3 reacties bij een foto...top toch!!
zo nu ga ik nog even je tipjes bekijken!!
Lg. Nieske
Naam: Ma (v)
Datum: 21-04-2014 07:18
Woonplaats: Papendrecht
Homepage: http://jannysphotonews.weebly.com/
Oh wat zijn je IJsvogeltjes SUPER MOOI echt geweldig prachtig scherp prachtig van kleur en de prachtige rustige
achtergrond TOP !!!!!!
Complimenten hoor
Dikke kus ma xxxxxxxxxxxx
Naam: Nieske (BNN) (v)
Datum: 09-04-2014 12:17
Woonplaats: Meeden
Homepage: http://www.nieske.blogspot.com
Hoi Karina...
Had vanmiddag even de tijd en heb eens even uitgebreid op je site gekeken!
Kom opeens 3 filmpjes tegen...WOW...de uitsluiper is een time-lap filmpje zeker! mooi hoor maar de andere 2 zijn
ook super...jij onderwater mij de haaien super mooi...
Heb ook nog eens wat oude foto's bekeken, van Marken en van de vogeltjes..net of ik even in een oude
fotoalbum zit te bladeren, sommigen komen me nog altijd bekend voor, vooral dat pimpeltje in het riet, heb je daar
niet eens een prijs mee gewonnen..
Ik heb me weer prima vermaakt op je site...
complimenten voor de fotografe, groetjes thuis en voor moeders!!
Nieske

Naam: Judith (v)
Datum: 05-04-2014 17:52
Woonplaats: Dordrecht
Homepage: http://fotojudith.nl
Wat een prachtige foto's Karina. Jij dus erg blij met je nieuwe camera! En wij met het bekijken van je foto's.
Volgens mij ben je vandaag nog een keer geweest? Zie er een paar op fluitenkruid. Die zijn ook zooooo mooi.
Maar het snoepje van de week is ook geweldig! haha
x
Naam: Janny (v)
Datum: 05-04-2014 15:09
Woonplaats: Papendrecht
Homepage: http://jannysphotonews.weebly.com/
Oho wat een supermooie serie heb je van de Oranje tip en op verschillende bloemen fantastisch hoor
complimenten en loep zuiver TOP !!!!!!
Dikke kus ma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Naam: yvonne (v)
Datum: 04-04-2014 13:26
Woonplaats: oudenbosch
Mijn hemel wat zijn dit kroonjuwelen zeg, wat een gave foto's zijn dit geworden.
Een geweldig super idee om die kleurstofdruppeltjes op de plaat te druppelen alvorens de melk te laten vallen.
Mmmm ik kan me weer voorstellen hoe heerlijk jij je hebt uitgeleefd in de speeltuin bij jou thuis.
En ik ben blij dat ik heb mogen meegenieten.
Xxx
Naam: yvonne (v)
Datum: 16-03-2014 17:34
Woonplaats: oudenbosch
Homepage: http://yvonnes-photography.weebly.com
Ik zeg proost

mmmm wat een uitnodigende foto's geweldig, prachtige druppels, schitterende kleuren, zou

zeker niet misstaan in een (cocktail)bar! eentje lijkt zelfs op een paddenstoel
het was weer genieten hier op je site dank je wel xxx
Naam: yvonne (v)
Datum: 15-03-2014 19:45
Woonplaats: oudenbosch
Homepage: http://yvonnes-photography.weebly.com
WOW, wat moet het fijn zijn om weer als een kind met water/melk en kleurstof te mogen spelen.
Wat is dit gaaf zeg en wat een prachtig mooi resultaat.
Ach eigenlijk ben ik niet anders van je gewend het is altijd genieten met en bij jou.
liefs je vriendinnetje
Naam: Marjon (v)
Datum: 12-03-2014 15:47
Als ik gezeten had, had ik van mijn stoel gevallen.
Ik lig nu lekker in het zonnetje te genieten van jou druppels.
Jeetjemineetje wat mooi weer.
Je kan je wel vermaken als een klein kind maar dit is weer meesterwerk hoor.
Wat een leuk idee om de kleuren te gebruiken van dr Oetker.
LG Marjon
Naam: ronny (m)
Datum: 27-02-2014 10:24
Woonplaats: Tielt België
hoi Karina.
wat zijn deze druppelfoto's mooi!!!een genot om te bekijken .
veel lieve groetjes : Ronny.

Naam: Nieske (BNN) (v)
Datum: 25-02-2014 16:48
Woonplaats: Meeden
Homepage: http://www.nieske.blogspot.com
Hoi Karina....
Fantastisch...toveren met water noem ik dit
Super gedaan!
Wees jij maar blij met die Paul van jou, hoe het werkt, ik snap er niets van, maar het werkt en daar gaat het om!!
Dikke complimenten, die met in de bak met melk zijn ook mooi
Naam: Judith (v)
Datum: 23-02-2014 18:35
Woonplaats: Dordrecht
Karina, wat zijn de druppelfoto’s geweldig mooi!!!!
Echt super.
Ik wil heel graag bij je komen leren!!
Dikke knuffel.
Naam: Janny (v)
Datum: 23-02-2014 11:54
Woonplaats: Papendrecht
Homepage: http://jannysphotonews.weebly.com/
Wat een geweldig mooie serie druppels heb je gemaakt werkelijk TOPKLASSE !!!!!!
Dikke complimenten hoor ze zijn stuk voor stuk TOP ben er helemaal weg van.
Ben trots op je
Dikke kus
Liefs ma xxxxxx
Naam: Marjon (v)
Datum: 23-02-2014 09:18
Woonplaats: H-veld
Wat heb je weer een spettend spektakel neergezet.
Dit ziet er prachtig uit. De resultaten mogen er zijn hoor.
Druppels heb ik al een keer gefotografeerd maar nog nooit op deze manier omdat je precies moet weten hoe je
dat moet doen en daar ben ik nog niet aan toegekomen.
Lieve groetjes Marjon
Naam: Ina van Delden (v)
Datum: 03-02-2014 09:06
Woonplaats: Sparti, Lakonia Griekenland
Hoi Karina,
Wat heb je adembenemend mooie sneeuwfoto's gemaakt...ik heb er gefascineerd naar zitten kijken, zo ragfijn,
sfeervol en zo helemaal in orde...
Naam: Eef (v)
Datum: 23-01-2014 12:47
Dag Karina, langs deze weg wil ik je graag bedanken voor je trouwe reacties op Zoom!
Je website wordt steeds mooier... maar hij staat dan ook niet voor niets bij de Favorieten!
Lieve groetjes, Eef
Naam: yvonne (v)
Datum: 05-11-2013 05:09
Woonplaats: Oudenbosch
Homepage: http://yvonnes-photography.weebly.com
Wow ook even naar de paddenstoelenpagina gegaan, mijn god wat zitten daar schitterende foto's tussen zeg en
wat een aparte soorten helemaal geweldig.
Welke lens heb je gebruikt? ik zit hier helemaal te kwijlen en te genieten.
Fijn om ze te mogen bekijken maar volgend jaar wil ik mee hoor!
dikke kus
xxx

Naam: yvonne (v)
Datum:05-11-2013 05:02
Woonplaats: Oudenbosch
Homepage: http://yvonnes-photography.weebly.com
Hallo lieve Karina, oeps lang geleden dat ik hier wat heb geschreven sorry
Ik ben net weer even mee geweest naar de dierentuin, en ik heb alweer dubbel en dwars genoten.
Wat een prachtige foto's, het 1e prairiehondje wow wat een prachtige belichting, en dan de prachtige vlinders, het
mooie zelfportret
en tja de ijsbeerfoto's daar smelt ik toch weer van.
Wat hebben we genoten he xxx
Naam: Ma (v)
Datum: 20-10-2013 15:16
Woonplaats: Papendrecht
Homepage: http://jannysphotonews.weebly.com
Oh o ik ben een beetje jaloers hoor wat zijn ze SUPER !!!! en prachtige achtergronden zo mooi soft en rustig heb
wel in de gaten dat je hiervoor echt de zon niet nodig heeft
Oh en die zwarte Hoedjes van de week ga ik goed zoeken en dan wel met kaplaarzen ha ha
Dikke complimenten
Dikke kus ma
xxxx
Naam: Ma (v)
Datum: 19-10-2013 19:41
Woonplaats: Papendrecht
Ze zijn helemaal TOP !!!!!! echt super mooi
Dikke complimenten hoor
Oh en die Harige of het een prachtige hoed op heeft SUPER !!!!!!
(Morgen effe dat plekkie wijzen )
Dikke kus
Liefs ma xxxxxxxxxxxxxxx
Naam: Annemarieke
Datum: 17-10-2013 14:45
Homepage: http://www.verheijfotografie.com
zo hé dat is lang geleden dat ik hier ben geweest!
Met dank aan je paddenstoelen upload eindelijk weer eens de weg gevonden naar jouw website.
Meid, je blijft prachtige foto's maken, een genot om naar te kijken.
Van de paddenstoelen ben ik doorgelopen naar Marken, één van mijn favoriete bestemmingen.
Heerlijk om virtueel weer eens door heen te wandelen.
Grappig, het gevoel van jaren terug is er nog steeds; veel van jouw foto's had ik zelf kunnen maken.
We kijken kennelijk vaak op dezelfde manier naar iets
groetjes !
Naam: Helma (v)
Datum: 08-10-2013 10:07
Hoi Karina,
wat een mooie foto's van Blijdorp.
De mooie poot van de ijsbeer zag ik er ook in staan maar ook prachtige vlinders.
Die blauwe met die vleugels open heb ik nog nooit gezien.
Mooie heldere en scherpe foto's.
Dit is dan echt weer even super genieten.
Jij geeft mij een compliment maar jij bent degene die een compliment meer dan eens verdient!
Lieve groetjes, Helma

Naam: ronny (m)
Datum: 14-07-2013 05:27
Woonplaats: Tielt België
Wouw , Karina wat kom je met deze waterlelie weer creatief uit de hoek zeg !!! mooi om dit te zien ; ik doe het je
niet na hoor , ik heb er zo veel geen geduld meer voor .
fijne groetjes vanwege Ronny.
Naam: Marjon (v)
Datum: 20-05-2013 16:02
Woonplaats: Naast je
Ik lag nog op één oor hoor toen jullie al in het alblasserbos liepen.
Je moet er vroeg je bed voor uit maar dan heb je ook wat ik had ze bij je moeder al bewonderd en nu bij jou weer
mooi omdat in het echie te zien.
Complimenten

groetjes

Naam: Ma
Datum:29-04-2013 10:06
Woonplaats: Papendrecht
Homepage: http://jannysphotonews.weebly.com
Ze zijn TOP !!!!!!! je Oranje tipjes echt geweldig mooi hoor
Complimenten en een dikke kus
Liefs ma xxxxx
Ga effe de mijne bekijken
Naam: Ashley (v)
Datum:15-04-2013 19:01
Hoi Karina,
oh super dankjewel zeg!
Vind ik erg fijn om te horen.
Zelf heb je ook een super mooie website met zeer gave foto's
ja is echt super dat ik deze 2 hobby's lekker kan combineren en mensen op stal zijn er ook erg blij mee haha!
Groetjes
Ashley
www.hippiqueinpicture.weebly.com
Naam: Judith
Datum: 15-04-2013 08:02
Homepage: http://fotojudith.nl
Hee Karina, ik dacht toch dat ik al had gereageerd op je foto's van de vlindertuin.
Maar ik zie mijn reactie niet staan.
Geen punt, dan maak ik gewoon een nieuwe reactie.
En dus moet ik je foto's nog een keer bekijken, wat een straf, maar niet heus hahaha.
Je kikkertje is zo geweldig.
Precies scherp op zijn rode oog! En ook de vlindertjes zijn natuurlijk heerlijk om te zien.
En dan de serie van de grote hagedis (weet het type niet meer).
Geweldig hoe je kan zien dat zijn tong opgerold in zijn bek zit.
Precies scherp op die tong.
Klasse!!!!!!!
En tuurlijk was het een heeeeeeerlijke dag. Xx
Naam: Judith (v)
Datum:15-04-2013 07:57
Woonplaats: Dordrecht
Homepage: http://fotojudith.nl
Karina, je blog van de kakkerlakken vind ik zo gaaf.
Heel eerlijk vind ik het eigenlijk ook prachtige beestjes.
In de dierentuin kan ik er eindeloos naar kijken.
En je schatjes baardagamen staan er ook prachtig op!
Geweldig om je modellen zo dicht bij je te hebben hihi.

Naam: Lenie (v)
Datum: 07-04-2013 16:49
Homepage: http://lenie-ane-moon.blogspot.com
Ha meis .... vorige keer dacht ik nog even bij je moeder kijken, ik vind het zo 'cool'
... wat ze doet
allemaal...Mijn moeder gaat ook maar door op haar 83e...
Wat een griebels heb je toch om te kweken...hihihi...Maar je hebt ze fantastisch gefotografeerd én het is heel
interessant om te lezen, al die info.
Ook ik zit met het idee dat kakkerlakken vies zijn, al heb ik er nog nooit eentje gezien
Liefs

Tot de volgende keer

Naam: Marjon
Datum:07-04-2013 16:22
Hoi Karina, het wordt steeds " gezelliger" bij jou.
Nu weer kevers en kakkerlakken.
Durf bijna niet naar ze te kijken
je hebt her er maar druk mee met die agamen.
Koop je huisdieren moetje andere huisdieren gaan kweken om ze in leven te houden.
Zo heb je wel een mooie voorraad om te fotograferen.
Dat heb nu dan ook weer mooi gedaan.
Groetjes Marjon
Naam: Ma (v)
Datum: 07-04-2013 14:36
Woonplaats: Papendrecht
Homepage: http://jannysphotonews.weebly.com
FANTASTISCG !!!!!
Dikke complimenten hoor om die kleine beestjes
zo supermooi op de foto te zetten ze zijn loep zuiver en prachtig van kleur TOP!!!!!
(ik kom ze ook een keer fotograferen hoor ha ha )
Dikke kus
Liefs ma xxxxx

Naam: Nieske (v)
Datum: 05-04-2013 11:51
Woonplaats: Meeden
Homepage: http://www.nieske.blogspot.com
Hoi Karina...
Heb even je foto's van Amsterdam bekeken..
Vieren dat moeders 70 is geworden.!
Wat een mooie variërende serie, erg allround..
van etalage tot graffiti..
en dat alles super in beeld gebracht!!
je blog is erg mooi geworden, ik heb denk ik mijn blog zo voel en dan denk ik er ook sterk over om over te
stappen..
maar ik maak hem eerst vol...
Groetjes terug aan Jut en Jul, maar ook aan je man en zoon en moeders natuurlijk..
Lg., Nieske
Naam: Ma (v)
Datum: 02-04-2013 17:22
Woonplaats: Papendrecht
Homepage: http://jannysphotonews.weebly.com
Nou ze zijn SUPER hoor ha ha waar dat jonge beppie wat tegen de oudere zegt je moet wel lachen ze zijn
allemaal TOP !!!!!!!
Liefs ma xxxxxxxxxxxxx

Naam: Lenie (v)
Datum: 02-04-2013 08:12
Woonplaats: Hoorn
Homepage: http://lenie-ane-moon.blogspot.com
Hé hé
gelukt !!!
Eindelijk kan ik wat in je gastenboek schrijven maf he dat dit bij mij eerst niet lukte...
Heb vandaag weer even opnieuw je Baardagamen bekeken meid meis wat een klasse foto's zijn dat
weer...Bijzondere huisdieren waar de meeste niet zo één twee drie op zouden komen.
Zat net ook op je site én die houd dus op te bestaan in 2014 ... zo goed bevalt jou deze weebly dus..
Voor nu een fijne dag doei Liefs Lenie
Naam: Marjon (v)
Datum: 24-03-2013 20:46
Woonplaats: H veld
Nou dat is weer is wat anders dan een bossie tulpen.
Het zijn niet zo mijn favoriete dieren maar je hebt jut en Jul mooi gefotografeerd.
Groetjes Marjon
Naam: Yvonne (v)
Datum: 24-03-2013 18:37
Woonplaats: Oudenbosch
Homepage: http://yvonnes-photography.weebly.com
Hallo Meissie,
Wow Jul laat het zich goed smaken!
en dan staat ze ook nog eens prachtig te poseren. Geweldig die foto met
die rups (denk ik!) super mooi van scherpte en belichting. Weer dankbare modellen heb je in huis gehaald.
veel liefs
Yvonne
Naam: Ma (v)
Datum: 24-03-2013 17:45
Woonplaats: Papendrecht
Helemaal SUPER !!!!! die eerste hoe ze kijkt hé nieuwsgierig aagje echt geweldig en die met die rups in der
bekkie top ik vind de lichte achtergrond ook heel mooie
Klasse serie
Dikke kus xxx
Ma
PS volgende week kom ik ook weer wat plaatjes schieten hoor.
Bereid ze er maar vast op voor hi ha
Naam: Ma (v)
Datum:16-03-2013 19:27
Woonplaats: Papendrecht
Homepage: http://jannysphotonews.weebly.com
Prachtig hoor die je er weer bij heb gezet echt super mooi
Hoop er ook weer gauw een paar te maken
Toto morgen
liefs ma xxxxxxxxxxxxxxxxx

Naam: Yvonne (v)
Datum: 12-03-2013 19:27
Woonplaats: Oudenbosch
Homepage: http://yvonnes-photography.weebly.com
Hallo vriendinnetje,
Wow het boomkikkertje springt eruit zeg, wat is hij mooooooooooi, maar dat zagen we al ter plaatse he
ik ben
de naam vergeten maar die met die open bek is geweldig, we kunnen bijna zien wat hij gegeten heeft!! banaan he
hahaha.
En de weinige vlinders die er waren heb jij wel prachtig op de foto gezet. mmmm je struisvogel is TOP!!!
Daarna nog even naar jullie nieuwe huisgenoten gegaan, wat een moppie's zeg en prachtig op de foto gezet door
hun nieuwe baasje. Ze weten het nog niet maar ze boffen wel met jullie hoor, een beter tehuis konden ze niet
krijgen.
meissie ook nog bedankt voor de heerlijke dag en tot snel
xxx
Naam: Ma (v)
Datum: 12-03-2013 16:28
Woonplaats: Papendrecht
Homepage: http://jannysphotonews.weebly.com
Oh ze zijn SUPER hoor
wat een beauty's en ik vind ze met een witte achtergrond zeker zo mooi HEEL MOOI
Dikke kus xxxxx
P.s ik kom ze ook nog een keer portretteren hoor
Liefs ma
Naam: Ma (v)
Datum: 10-03-2013 17:01
Woonplaats: Papendrecht
Homepage: http://jannysphotonews.weebly.com
SUPER !!!!!!
Echt geweldig mooie foto's dikke complimenten hoor en die laatste helemaal TOP !!!!!!
Wat een beauty geweldig
Dikke kus ma
Naam: yvonne (v)
Datum: 11-02-2013 20:10
Woonplaats: Oudenbosch
Homepage: http://yvonnes-photography.weebly.com
Ja gezellig was het zeker, heerlijk wat kunnen wij kletsen he hahaha, maar ook de foto's mogen er zeker zijn.
geweldig wat een prachtige anemoontjes, en dan die gerbera's. mmm wil even je instelling van die rode weten via
mail aub
, wat een schitterende kleur is dit, echt zoals hij was en rood is vaak toch heel moeilijk.
ook die prachtige tulpen zijn een lust om naar te kijken. Je hebt helemaal gelijk het is een korte maand, dus we
gaan zo naar de vlindertuin mmmm heerlijk.
veel liefs
xxx
Naam: Judith
Datum: 11-02-2013 14:48
Woonplaats: Dordrecht
Homepage: http://Fotojudith.nl
Heeee Karina, wat een prachtige foto's heb je van de bloemen gemaakt. Die zijn we vast snel in je kaartenwinkel
verschijnen. Kunnen stuk voor stuk op een mooie kaart!!!!
Ik heb ook genoten vrijdag. Heerlijk relaxed, lekker bij gekletst, gegeten en gefotografeerd
En inderdaad snel naar de vlindertuin.
Echt zoooooooo veel zin in.
Dikke knuffel
xx

)))))

Naam: Marjon (v)
Datum: 10-02-2013 17:40
Woonplaats: hveld
Heerlijk hoor bloemen fotograferen en die annemoontjes zijn om te snoepen. Ik heb zo ook al zien staan maar
nog niet gekocht, had het druk met de tulpen
liefs van mij
Naam: Ma
Datum:10-02-2013 17:01
Woonplaats: Papendrecht
Homepage: http://jannysphotonews.weebly.com
Helemaal SUPER !!!!!!
Geweldig mooi de kleuren de composities
Prachtig het scherpte verloop ben dol op zulke foto's
Heel heel mooi
Dikke complimenten
dikke kus Ma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Naam: yvonne den harder (v)
Datum: 20-01-2013 15:32
Woonplaats: Oudenbosch
Homepage: http://yvonnes-photography.weebly.com
Hallo lief vriendinnetje,
Wow die eerste foto!!! een pentekening lijkt het wel. wat is die mooi zeg echt weer een juweeltje. En dan die
zonsopkomst, oke ik weet dat je het KOUD had maar mmmmm meissie dit is zoooooo moooooooooooiiiiii. je bent
inmiddels heus wel opgewarmd en wij mogen genieten. Ook mochten we mee in je lunchpauze, nou dat was ook
de moeite waard zeg, prachtig. En ja van mij mag er ook meer sneeuw vallen, ben nu weer thuis hihihi en het
valt!!!!! Lieverd dank je wel voor dit prachtige genietmomentje xxx
je vriendinnetje
Naam: yvonne (v)
Datum: 15-12-2012 19:07
Woonplaats: Oudenbosch
Homepage: http://yvonnes-photography.weebly.com
GEWELDIG!, wat zijn ze mooi geworden met dat doek zeg, lekker stoer ook.
Het gaat je goed af dat portretfotografie. en dat kistje!!! super leuk he.
heel veel liefs
yvonne xxx
Naam: Ma (v)
Datum: 15-12-2012 18:17
Woonplaats: Papendrecht
Homepage: http://jannysphotonews.weebl
Echt geweldig mooi met het doek
dikke complimenten hoor
Ja ik wil het wel een keer lenen
Dat jochie is ook SUPER !!!!!
dikke kus ma xxxxxxxxxxxxxxxxx
Naam: yvonne (v)
Datum: 09-12-2012 20:43
Woonplaats: Oudenbosch
Homepage: http://yvonnes-photography.weebly.com
Oooh meissie, ik ben als Rotterdammer, hihihi, even bij jou in Amsterdam wezen kijken. Mmmm moet zeggen niet
slecht!!! waaahhh ziet er zeer gezellig uit ondanks het slechte weer. En je hebt helemaal gelijk, jou mams is nog
lang niet oud.
xxx

Naam: Marjon (v)
Datum: 09-12-2012 19:27
Homepage: http://fotografiemarjon.weeby.com
Ik heb weer heerlijk genoten van je bloemen.
Prachtige kleuren en het kerstbeertje ook erg lief.
groetjes Marjon
Naam: Ma (v)
Datum: 25-11-2012 19:33
Woonplaats: Papendrecht
Homepage: http://jannysphotonews.weebly.com
Wat zijn ze weer mooi de Kerstkaarten
Leuk met het beertje hoe krijg je het weer voor elkaar
Complimenten hoor
XXXXXX liefs ma
Naam: Ma (v)
Datum: 24-11-2012 18:36
Homepage: http://jannysphotonews.weebly.com
Lieve kind Bedankt voor het compliment en de foto's zijn SUPER !!!!!! echt geweldig
ja het was een heerlijke dag ik heb er ook zo van genoten en nu weer als je de foto's zie
geweldig
Liefs en een dikke kus ma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Naam: Ma (v)
Datum: 17-11-2012 21:53
Woonplaats: Papendrecht
Homepage: http://jannysphotonews.weebly.com
Heb ff bij je zitten snubbeken wat ziet alles er prachtig uit en wat heb je er al heel veel op staan je portretten vind
ik geweldig hoor
Trouwens de rest ook prachtig
tot het volgende bezoekje
Liefs ma xxxxxxxxxxxx
Naam: Ma (v)
Datum: 11-11-2012 15:49
Woonplaats: Papendrecht
Homepage: http://jannysphotonews.weebl
Super SUPER !!!!!!!!!
Het is een prachtige website geworden met pracht foto's je bent verschrikkelijk creatief
Dikke complimenten hoor en bedankt voor al je hulp xxx
Dikke kus ma xxxxxxxxxxxxxxxxx

