
 

 

Beste creatieve nieuwslezer! 

Nog een paar weken en dan …… PaperPassion – 19, 20 en 21 oktober 2017 – in de Koepelhal 

Tilburg! Een interactieve happening voor iedereen met een passie voor papier! Knippen, snijden, 

plakken, kleuren, vouwen, verven, beschilderen of beschrijven. Je mag helemaal los gaan voor 

jezelf, je interieur of voor een ander. Als jij verzekerd wilt zijn van een gratis tassie bomvol met 

papierenpassie? Ga dan hop, hop, hop naar www.paperpassion.nl en boek direct een ticket!  

De tas is echt geweldig en OP=OP!  
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Wat vinden de papierliefhebbers er nu zelf van? 

Shoppen of aanschuiven bij specialisten, bloggers en vloggers voor informatie, beleving, vragen 

en make & takes. PaperPassion is dan ook de enige beurs in NL die zich voor 100% richt op 

creatievelingen met een passie voor papier, foto’s, letters en beelden in al z’n vormen. Is 

PaperPassion iets voor mij? Nou kijk gerust eens op de website. Wie staan er, wat doen ze en wat 

vonden de bezoekers van de eerste editie!  

 

 

 

  

Wie en wat kom je tegen! 

Speciaalzaken, uitgevers, conceptstores, designers, ateliers, specialisten, bloggers en vloggers 

met: Scrapbooking – Handlettering – Artjournaling, maar ook Travel-, Illustrated-, Bullet- en Bible 

journaling – Stamping – Project Life® – Memory keeping – Fotocollage – Mixed Media – Stationery – 

Origami – Kalligrafie – Papercutting – Paper Gifts – Pocketscrapping – Kleuren – Tekenen & 

Schilderen – Mandala – Zentangle – Decoupage – Papierscheppen – Handboekbinden - Papier-maché 

– Knipkunst – Filligraan – Snailmail – Postcrossing – PocketCards – Doodling – Cards en nog veel 

meer... !  
 

  

 

  

 



 

Tijdens Paperpassion starten we met een landelijk project om creativiteit door middel van 

tekenen, schetsen en andere arts & crafts te stimuleren. We starten met een leeg boekje 

waarvan de mooiste bewerkte persoonlijke schetsboeken volgend jaar tentoongesteld worden. 

Tijdens deze editie van PaperPassion helpen specialisten je op weg om de eerste pagina’s te 

vullen! Kris van ByKRIS en Marjolein Stoové van Marjoleins Creations begeleiden dit Project maar 

uiteraard kun je ook inspiratie vinden bij: Karin Joan, Karin Luttenberg, Met Marjet, Fauve van 

Maanen, Lalinea, Hemelsblauw, Loved By Gaby, PaperDen om je pagina’s te vullen!  
 

 

By Kris, Let Sketch Started  
 

 

  

Het Project van je leven!  

Om de leuke en bijzondere momenten van je familie, gezin, werk, je vakantie en alle andere 

hoogte punten van je leven vast te leggen! Maken we een Scrapbook, een Travel journal een Art 

Journal of een Bible Journal. Maar al die mooie journals zijn ook weer zo mooi te combineren met 

allerlei andere papierkunst & beeldtechnieken. Op PaperPassion zijn veel specialisten die daar 

dagelijks mee bezig zijn en inspiratie kunnen bieden. Ook laten zij hele mooie voorbeelden zien 

van eigen werk. Kom ook en laat je inspireren door de makers!  
 

  



 

 

 

 

  

 

Canon is onze sponsor en trakteert..... 

Canon stelt voor alle nieuwsbriefontvangers, en diegenen die zich t/m 17 oktober inschrijven wel 

een hele gave prijs ter beschikking! Een prijs om al je bijzondere momenten vast te leggen en te 

verwerken: Project life! Iedereen die zijn email adres achterlaat en de nieuwsbrief ontvangt 

maakt kans op een Selphy P 1300 wit en een IXUS 185 zwart t.w.v. ruim € 260 euro!! Dus ken jij 

iemand die je deze prijs ook gunt: schrijf hem of haar in en win! De prijswinnaar wordt 1 

november bekend gemaakt.  

Check hier de voorwaarden: http://www.paperpassion.nl/nieuwsbrief-versus-canon/  
 

 

 

  

Bullet Journal 

Nieuwe Trend in PaperLand: het Bullet Journal! We kennen het allemaal rondslingerende briefjes, 

krabbels, boodschappenlijstjes, verjaardagskalenders noem maar op. Chaos! Een bullet journal is 

een leeg notitieboekje waarin je op een creatieve manier van alles verzamelt. Het is een agenda, 

dagboek, planner, tekenboek, things to do list en boodschappenlijst tegelijk! Door al deze dingen 

bij elkaar te verzamelen is er overzicht en brengt het rust in je leven. Je kunt er in schrijven, 

tekenen en handletteren. Het enige wat je nodig hebt is een notitieboek, liniaal, pen en een 

portie creativiteit! En de hulp van o.a. …. Uitgeverij Mus, Daphne’s Diary, Tineke Visser, Loved by 

Gaby, Passiebloom....  
 

http://www.paperpassion.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiYmVkNWE4IiwiMiIsImIwMzcxMWE4NDFkZCIsZmFsc2Vd


 

Het team van PaperPassion organiseert ook KNIT&KNOT. De brei- en haakdagen van het 

Zuiden die op 13,14 en 15 oktober plaatsvindt. Een week voor PaperPassion. Wij zijn fan, 

want zonder BulletJournal werd de herfstvakantie voor ons een organisatorische chaos !!!  
 

  

 

Een cadeautje van onze mediapartner: Uitgeverij SCALA  

schenkt 10 % korting, alleen aan onze nieuwsbrieflezers! 

  

 

 

 

Creative Letters  

Handlettering en meer met 

letters!  

Nieuwsgierig naar de inspirerende Creative 

Letters, HobbyHandig, Cards & Scrap? Kom 

naar de stand van uitgeverij Scala tijdens 

PaperPassion en profiteer van de leuke 

beursaanbiedingen! Kan je niet wachten tot 

de beurs? Bestel op de website van HobbYou, 

dé webshop voor al je favoriete hobbybladen 

én –benodigdheden.  

 

  



Alle PAPERPASSION Nieuwsbrief lezers krijgen korting!! Tik bij je bestelling de Code: KNITKNOT17 

in en je krijgt 10% korting op de producten van Uitgeverij Scala (voornamelijk bladen). De actie is 

geldig t/m 31 oktober. Ga voor meer informatie naar: Haal-creatieve-inspiratie-in-huis/  
 

  

 

Wil jij onze Facebookvriendin worden, geef ons dan een 

Pluim met je Duim 

Als je op de hoogte wilt blijven van alle aanvullingen, voorbereidingen, Vriendinnen Vrijdag, 

leuke acties, gratis prijzen, inspiratie, weetjes van ons PaperPassion event, ga dan naar onze 

Facebook PaperPassion en volg ons. Dan blijf je op de hoogte!  
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

MEER INFORMATIE  

Entreeprijs: € 8,50 p.p. Boek nu online voor een gratis Goodiebag!  

(er zijn ook passe-partouts te koop)  

Locatie: Koepelhal Spoorzone, direct achter het centraal station van Tilburg.  
 

 

   

  

 

Uitschrijven nieuwsbrief  

 

www.paperpassion.nl  

Reutsedijk 9, 5264 PC  Vught 

 

copyright 2017 PAPERPASSION.NL   
   

   

 

Tickets  

http://www.paperpassion.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiYmVkNWE4IiwiMiIsIjA5Yjk2Nzk0OTM1NyIsZmFsc2Vd
http://www.paperpassion.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiYmVkNWE4IiwiMiIsIjRkNzhiMGY1OGNlNiIsZmFsc2Vd
http://www.paperpassion.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiYmVkNWE4IiwiMiIsImI5Y2FkYzA4YTMxMiIsZmFsc2Vd
http://www.paperpassion.nl/
http://paperpassion.nl/tickets
http://www.paperpassion.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiYmVkNWE4IiwiMiIsIjRkNzhiMGY1OGNlNiIsZmFsc2Vd
http://paperpassion.nl/tickets
http://www.paperpassion.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiYmVkNWE4IiwiMiIsIjRkNzhiMGY1OGNlNiIsZmFsc2Vd
http://paperpassion.nl/tickets
http://paperpassion.nl/tickets
http://paperpassion.nl/tickets
http://paperpassion.nl/tickets

