
Contact :  

Fernande Authuys 

patchmadammekes@gmail.com 

De PATCHMADAMMEKES van Vilvoorde 

Ee es jn in april 

Tijdens de bijeenkomst van 30 april 2015 organiseren Fernande en Zlatka een ee es jn in Bobar. 

Cultureel centrum Bolwerk, Bobar, Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde 

Afspraak 11u30 (we eten om 12u30) 

Eerste jaargang nr.1 ,  feb., maart , april 2015. 

Agenda 

Nieuwsbrief 

Even ons voorstellen : wij zijn de patchmadammekes uit Vilvoorde en éénmaal per maand komen    
we samen, steeds de laatste donderdag van elke maand en dit nu toch al sinds september 2012.      
De meesten kenden elkaar van hier en op andere cursussen en natuurlijk ook via                                               
de Belgische Quilters vereniging. 
Zlatka Naydenova was eigenlijk al een tijdje een aangename locatie aan ‘t zoeken en samen met    
Fernande Authuys hebben ze contact opgenomen met de bobar (CC werking te Vilvoorde). 
Zo regelt Fernande nu elke maand dat we in een mooie locatie ons hartje kunnen ophalen met            
patchen en quilten.  En dames en heren als je aan een brei- of naaiwerkje bezig bent , ook steeds 
welkom hoor.  Een pluspunt is dat de Bobar heel kort bij het station en de bushaltes van Vilvoorde     
is gelegen. 
Zo patch-, quilt-, naai– of breiliefhebbers kom volgende keer vrijblijvend eens langs. 
Adres : Bobar Cultuur café - Bolwerkstraat 19  te Vilvoorde 
Wanneer : elke laatste donderdag van de maand van 13u00 tot 17u00  

Quiltweekend 2015 

Van Vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei 2015 (Pinksterweekend) gaat ons 2de quiltweekend   
terug van start.   

Tentoonstelling 2015 

Van vrijdag 5 juni 2015 tot zondag 7 juni 2015 

Plaats : William Tyndale Museum 

Adres : Rondeweg 3,  1800  Vilvoorde 

Meer details ...zie verder in deze nieuwsbrief…... 
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Rughooking 
De laatste donderdag van januari hadden we een demo over  “rughooking”, iets wat in de Verenigde 
Staten zeer populair is maar hier zo goed als onbekend. Rughooking stamt uit de tijd van de pioniers. 
De huifkar was hun woonst. Deze stond op hoge wielen en de wind kon er lustig langs alle kanten 
onderdoor. De vloer was van houten planken met de nodige spleten die groter werden naarmate de 
huifkar verouderde. Om tijdens de winter de vloer  meer warmte te geven maakten de vrouwen van  
burlap (aardappelzak stof ) en oude wollen kleding mooie tapijten en kussens. 
Hiervoor werd de wollen kleding in reepjes gesneden en met een  bepaalde haaknaald door de burlap 
getrokken zodat er lussen gevormd werden. Doordat de lussen dicht tegen elkaar lagen bleven die ge-
woon vast zitten. Doordat de stoffen verschillende kleuren hadden werden er prachtige patronen 
ontworpen. Met een beetje vaardigheid is alles mogelijk tot zelfs portretten maken in de tapijten. De 
reepjes stof kunnen dezelfde breedte hebben of varieren in breedte. De onderkant krijgt geen voering 
zodat het zand erdoor kan en met een borstel van de vloer kan geveegd worden.   
Rughooking is eenvoudig begonnen met wat voorradig was. Nu zijn er een hele boel dingen ontworpen 
en voorradig en worden er zelfs special stoffen voor ingevoerd die je dan aan de meter kan kopen. Ook 
werden er speciale ringen ontworpen met haakjes om de stof vast te houden tijdens het “hooken”. De 
burlap is in vele gevallen vervangen door monks cloth. 
Hierbij enkele van mijn werkjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De patchmadammekes hebben genoten van de demo en kijken al uit naar de volgende demo over 
punch needle. 
                                                                                                                               Rita   Nieuwendijk  

Crazy patch 
Tijdens onze gezellige bijeen-
komst van 26 februari 2015 in  
cafetaria Bobar demonstreerde  
Nadine Grymonprez een han-
dige manier om met de naai-
machine “Crazy Patch”-  blok-
ken te maken. Het is een com-
binatie van metertjes naaien, 
stukjes snijden, stukjes draaien 
en terug metertjes naaien. 
Héél eenvoudig, maar héél ver-
slavend ! Deze methode helpt 
in ieder geval om onze over-
schotjes weg te werken.  
Dank u Nadine! 
 
                    Wouter De Backer
     



Tentoonstelling 2015 
 
Periode: Van vrijdag 5 juni 2015 tot zondag 7 juni 2015 
 
Openingsuren : 
 
 vrijdag 13-19u 
 zaterdag van 10-17u 
 zondag van 13-17u 
 
Plaats: William Tyndale Museum 
 
Adres: Rondeweg 3, 1800 Vilvoorde 
 
Inkom: gratis 
 
 
 
Activiteiten: 
 tentoonstelling van patchwork en quilts 
 demonstraties quilten elke dag 
 demonstratie kantklossen zaterdag en zondag 
 tombola 
Cafetaria 
 
Extra’s: 
 Het William Tyndale museum op hetzelfde adres is eveneens te bezoeken. 
Een geleide Tyndale wandeling door Vilvoorde is voorzien om 15u. 
 
Verdere inlichtingen: 
 Fernande Authuys 
fernauthuys@gmail.com 
 Telefoon: 0498/456.467 
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Tijdens		onze	leerrijke	bijeenkomst		van	26	februari	2015	bracht	Fernande	Authuys	de	prachtige	
Dear	Jane	quilt		mee	van	Mia	Selderslagh.		Een	dikke	pro iciat	van	ons	allemaal.		Met	man	en	macht	
stonden	 we	 op	 enkele	 tafels	 om	 het	 mooie	 werkstuk	 te	 tonen	 aan	 de	 aanwezigen.	 	 Daar	 zijn								
natuurlijk	foto’s	van	:	 

De Dear Jane quilt van Mia Selderslagh 

De volledige DJ van Mia Enkele details van de DJ van Mia 

Demo Vrij quilten door Wouter  De Backer 

Eerst toonde hij het op een kleine lap stof, 
daarna konden we zien hoe hij de tekening 
op een stof volgde en tenslo e het quilten 
van een groter werk.  Op deze manier gera-
ken de quilts wel sneller afgewerkt dan met 
de hand en blijven ze niet liggen als UFO.  
Het resultaat is ook wel mooi. Ik zou het ook 
eens moeten proberen, want aan tops die 
moeten gequilt worden geen gebrek.  Het 
was dus weer een gezellige en leerrijke na-
middag bij de patchmadammekes. 

    Marleen Verhoeven 

Op vraag van Fernande Authuys heb ik de taak van  Nieuwsbrief redactrice op mij genomen en zal ik proberen 
deze taak zo goed mogelijk uit te voeren.  Het idee is deze Nieuwsbrief 4 x per jaar te laten verschijnen en jullie 
hiermee te informeren over de handel en wandel van de Patchmadammekes uit Vilvoorde.   Tot ziens op één van 
onze volgende bijeenkomsten en zeker tot de volgende Nieuwsbrief. 

Bé  Haijen 


