
Blossom Books Bookstagram Challenge 

Maak de komende maand elke dag een Instagramfoto en vergeet ‘m niet te taggen met 
#BBBookstagram! 

1. #TBR – Welke boeken staan er deze maand op je To Be Read-lijstje?  
2. ALLTHEFEELS – Post een foto van een boek dat jouw ALL THE FEELS geeft 
3. My bookshelf brings all the boys to the yard– Maak een foto van je boekenkast! #shelfie 
4. #BesteBoef – In welk boek zit jouw favoriete schurk? Foto! 
5. #PostSomePride Een foto van je favoriete LBTQ+-boek of een regenboog! 
6. Je allerlievelingsboek + 5 feitjes – maak een foto (of een selfie) met je lievelingsboek en 

vertel in de caption 5 feitjes over jezelf. 
7. Mooiste titelpagina – Welk boek heeft de allermooiste titelpagina? 
8. Finished in one day – Welk boek kon je echt niet wegleggen en heb je in een keer 

uitgelezen?  
9. #UglyCry-alert! Welk boek maakte je aan het huilen? (En dat mag ook van het lachen zijn!) 
10. #SummerReading – Een boek waarvan jij het ultieme zomergevoel krijgt.  
11. Favoriete serie: vertel! 
12. Maak een foto van of in je favoriete boekwinkel. Wat is er zo fantastisch aan deze winkel? 
13. I like big books and I cannot lie. Wat is je dikste boek? Foto! 
14. #Classic #NewClassic Post een foto van je favoriete klassieker, of een boek dat volgens jou 

een klassieker moet worden. 
15. #PrettySpines De rug van een boek kan zo mooi zijn! Wat zijn jouw favorieten? 
16. Wanderlust – Van welk boek krijg jij zin in reizen, vakantie, naar buiten gaan?  
17. #Signhereplease Op welk gesigneerd boek in je kast ben je supertrots? Of welk boek zou 

je echt ontzettend graag willen laten signeren?  
18. #BookBuddy Met wie (of wat!) lees jij het liefst? 
19. Lievelingsauteur – Van welke auteur wil jij ALLES hebben? Post je grootste verzameling 

boeken van één auteur!  
20. #ColoredCovers Verzamel alle boeken in je lievelingskleur en maak een foto.  
21. Laatst gekochte boek  
22. #Kissmequick Welk boek heeft de beste zoenscène? (Pas op voor spoilers!) 
23. #Booksandflowers – Maak een foto met een boek en de mooiste bloemen die je kunt 

vinden!  
24. Favoriete omslag – welke cover is jouw absolute favoriet?  
25. #SuperSidekick - Het leukste bijpersonage! Wie mag van jou een eigen serie? 
26. Reread – Welk boek heb je echt al tien (of elf, of honderd) keer gelezen?  
27. #SockSunday De ideale combinatie: een leuk boek en goeie sokken! 
28. Zelfde boek, meerdere exemplaren – Van welk boek is een exemplaar echt niet genoeg? 

Post een foto van al je edities van één boek!  
29. Lievelingsquote – Welke quote, uit welk boek, vind je het allermooist? Bonuspunten als de 

quote is gehandletterd!  
30. Book haul – Welke boeken heb je de afgelopen maand gekocht?  
31. Wrap up – welke boeken heb je de afgelopen maand gelezen?  

 
Veel plezier! Vergeet #BBBookstagram niet, of tag @blossombooks in je foto!  
 


