
Contact :  

Fernande Authuys 

patchmadammekes@gmail.com 

De PATCHMADAMMEKES van Vilvoorde 

Tijdens onze bijeenkomst van Juni 2015 gaf Debra Slosse uit Peutie een demonstratie van haar Hobby :  
 ’’ boekvouwen’’ ofte ‘’ book folding’’.  Kijk maar : 

Eerste jaargang nr.2, Mei , Juni , Juli  2015 

Agenda 

Nieuwsbrief 

We zijn reeds toe aan onze 2de editie, “cliché”: de tijd gaat snel !!  Afgelopen maanden hebben we het 
goed druk gehad bij de Patchmadammekes , dit zal je wel lezen in de verslagen hieronder en we mo-
gen zeker niet vergeten een dankwoordje te richten aan de organisatie van deze evenementen,  aan 
alle vrijwilligers die steeds paraat staan om een handje te helpen en natuurlijk aan onze bezoekers :  
     
   Dank je wel 
 
 
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 17  te Vilvoorde 
Wanneer : elke laatste donderdag van de maand van 13u00 tot 17u00  

Een hartje en een uiltje Debra in ac e 

Als je even  zoekt via Google vind je nog 
veel andere voorbeelden .  ‘t Is een be-
zigheid die veel geduld vergt, maar 
prachtige resultaten oplevert. 

Bovendien worden op die manier oude 
boeken opnieuw gebruikt op een kunst-
zinnige  manier. 

Succes Debra ! 

Wouter De Backer 

Demo van Book Folding door Debra 

Ons maandelijks samenkomen van de patchmadammekes  zal zoals al jd plaatsvinden de laatste donderdag van 
de maand maar dan wel op een andere loca e voor de maanden juli en augustus in de cafetaria van de          
Protestanse Kerk te Vilvoorde .  Vanaf September  terug in de Bobar te Vilvoorde 

Op 31 oktober 2015 gaan we met z’n allen naar OEPC 2015 te Maastricht met de bus (opstappen in Vilvoorde)
Inlich ngen Fernande Authuys :  Patchmadammekes@gmail.com 
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Op donderdag 30 april 2015 was er al vroeger dan gewoonlijk geroezemoes en gekwetter in de Bobar in Vilvoor-
de. Een 30-tal dames en enkele heren waren present voor het eerste “eetfestijn” van de Patchmadammekes. Er 
heerste een gezellige sfeer en rond 12u30 werden we verwend met lekkere pizza. Iedereen liet het zich smaken.  
Na het eten kregen onze kokkinnen een woordje van dank voor de extra moeite. Er was ook een verrassing voor 
de beide dames. Aangezien ze onlangs mama en oma werden had Fernande voor een mooi zelfgemaakt ba-
byquiltje gezorgd dat ze in naam van ons allen overhandigde. De dames waren zeer blij met het onverwachte 
geschenk. 

Ondertussen was het voor de meeste Patchmadammekes de hoogste tijd om de werkjes boven te halen en ijverig 
verder te doen aan het project dat dringend (of niet zo dringend) af zou moeten geraken. Toch werd er op tijd en 
stond eens hier en daar gekeken om al het moois te bewonderen en misschien ook een nieuw ideetje op te doen. Keuze genoeg!! 

Het was weer een zeer gezellige namiddag! 

Wie belangstelling heeft voor de bijeenkomsten kan een mailtje sturen naar: 

patchmadammekes@gmail.com 

Josiane Van Craenenbroeck 

Patchmadammekes Weekend Pinksteren 

Zoals verleden jaar werd de bijeenkomst  Dear Jane @ & Co tijdens  het weekend van Pinksteren gehouden in Vilvoorde. Het 
was de tweede editie en had weer veel succes. De dames komen uit België, maar ook uit Nederland, 
Groot Brittannië, Frankrijk en Japan .  Klein detail: deze Japanse dame woont  momenteel wel in België. 
Er waren 52 inschrijvingen voor het weekend en iedereen  is weer akkoord om in 2016 terug te komen. 
Wat zou hier de reden  voor zijn? Vier dagen naaien en alleen maar naaien.  

De succes formule van het weekend bestaat er in dat de deelneemsters vrij zijn om te naaien, te la-
chen, te converseren, te wandelen om bij de anderen te kijken of om informatie te vragen. Ze zijn alle-
maal bereid  om te delen wat ze weten of om stofjes uit te wisselen.  

Vanalles is er te bewonderen.  Zowel een eerste blok Dear Jane met de hand of de machine genaaid of  
een honderdste van een blok of  eentje die helemaal klaar is. Zeshoeken, kruisjes steek, quilting met de 

hand, met de machine.  De oudste onder ons, Nelly Dequand heeft gedurende het jaar een sjaal gehaakt in zeshoeken en ze 
heeft nog veel projecten. Ik denk dat we volgend jaar  Dear Jane blokken in kruisjes steek zullen te zien krijgen en een deel-
neemster lanceert de uitdaging een gebreide of gehaakte blok. We konden ook de Dear Jane van Agnes Ostendorf bewonde-
ren die verleden jaar het hele weekend met de machine gequilt heeft. Dit jaar was Agnes gestart met een Dear Jane in rood-
witte kleuren in blokken van 6 inches. Je ziet wel, ik ben niet alleen op steeds opnieuw te beginnen! 

Pierre vergezelde zijn vrouw Magdalena Vertente en hij maakte yoyo’s. De Show & Tell was gevarieerd en de dames met de 
auto aarzelden niet om grote en kleine  prachtige werken  mee te brengen.  

De zaal was beschikbaar vanaf vrijdag 9 uur en ik was er al om 8 u en er waren al dames die me stonden op te wachten.  
Youpi, we zijn er weer. Het is weekend.  

Ik geef de sleutel aan een van de deelnemers die ter plaatse slaapt. Deze keer is het Annick Baumans, want ze staat vroeg 
op. Zaterdagmorgen, verrassing,  ze kruist Yvonne Van Hoye en Edith Bertels, die op weg waren naar hun kamers om een 
douche te nemen.  

Ze hadden de nacht doorgebracht in de zaal met naaien en kletsen. Echte kampioenen.  
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Dit jaar, in 2015, heb ik niet het hele weekend alleen moeten organiseren. Ik had hulp van 
Zlatka Naydenova.  

Het is altijd leuker met tweeën en ter plaatse hebben we altijd hulp als het nodig is.  

Heel erg bedankt aan al de deelnemers voor de mooie bloemen en de ondertekende kaart, 
gemaakt door Marie-Louise Vranckx. Het heeft me echt plezier gedaan. En, Zlatka en mezelf 
zijn er helemaal klaar voor om volgend jaar weer te herbeginnen. De lijst voor de inschrijvin-
gen is open en ik heb al een paar namen. Maar wees niet ongerust, jullie hebben nog tijd.  

Fernande Authuys   

Vertaling J.Zwaan    https://patchmadammekes.wordpress.com/ patchmadammekes@gmail.com 

 

De Patchmadammekes van Vilvoorde hadden hun eerste tentoonstelling op 5, 6 en 7 juni.  Wij hadden het geluk,  
met dank aan Nadine Van Nevel,  dat dit mocht plaatsvinden in de Protestantse kerk.  Het was een mooie locatie 
in het gerestaureerde Tuchthuis, (vroeger gevangenis) .Voor vele bezoekers was dit een ontdekking. 

Er waren zo’n 40 quilts te bewonderen.  Elke dag was er een demonstratie van quilten en kantklossen.  

Er  was een geleide wandeling mogelijk over William Tyndale waar de kerkge-
meenschap naar vernoemd is.   

Een tombola was ook voorzien met o.a. als prijs een quilt.  Hiervoor maakten 
alle Patchmadammekes een blok .  De winnares was er zeer gelukkig mee. 

Voor de nodige verfrissing en stuk taart kon men in de cafetaria terecht. 

We ontvingen vele positieve reacties van de bezoekers en ook was er de 
vraag wanneer de volgende tentoonstelling zou zijn. 

Het is teveel om alle namen van alle medewerkers te vermelden. 
Vele handen hebben het werk licht gemaakt en zorgden voor een mooie ten-
toonstelling. 
 
Met dank aan alle Patchmadammekes. 

                                                                                             Sonja Van Schel 

Quilttentoonstelling in Vilvoorde 

1 ste prijs : 

Lieve Van Looy  van de wereldwinkel 

Een aantal patchmadammekes naaiden elk een blok of 2…  Nadine Van Nevel  

Hee  ze aan elkaar ges kt en daarna het geheel gequilt. 
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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 

2de prijs :         Michèle Bajot : een dame van de groep van Evere 

De blauwe quilt : de blokken en de stof kregen we van Christiane  Aché. 

De top werd machinaal in elkaar gezet door Fernande Authuys en machinaal gequilt door 
Wouter De Backer.  

3de prijs :      Josine Lauwers van onze groep. 

De gele quilt werd machinaal  elkaar gezet  door Fernand Authuys en machinaal gequilt 
door Wouter De Backer. 

Zlatka Naydenova had de bibliotheek van Vilvoorde voorge-
steld om samen te komen.  
Ik heb dan contact opgenomen en heb een zeer             
enthousiaste dame ontmoet.  We waren meer dan welkom.  
En het was een groot succes zaterdag 20 juni'15.          
Publiciteit was er op hun site en ook o.a. in de krant van 
Vilvoorde te vinden.  
We hebben kennis gemaakt met enkele dames die interes-
se toonden en onze gelederen zullen vervoegen.  
      Fernande Authuys 

20 juni 2015  QUIP Day 

QUIP day is “quil ng in public”, interna onale dag om patchwork te laten kennen. 

De parkfeesten te Sterrebeek zijn een gekend jaarlijks gebeuren met een wijde 
uitstraling.  Het is een dag waarop iedereen uitgenodigd is om kennis te maken 
met de prach ge tuinarchitectuur van het kasteel in het centrum van Sterre-
beek. Maar het is die dag meer dan een mooi domein , ac viteiten en oude am-
bachten zorgen voor contacten , ervaringen en ideeën.  Fernande Authuys stond 
daar ook met een stand op de ambachtenmarkt , samen met Zlatka Naydenova, 
Claudine Vanhoren en Laura Balaj.  Voor de opbouw werden ze geholpen door 
de echtgenoot van Zlatka (Francis) en van Fernande (Remi) 

Patchmadammekes van Vilvoorde waren aanwezig 
op de Parkfeesten in Sterrebeek. 


