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Nieuwsbrief 

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  

 

Activiteiten van de patch-madammekes van Vilvoorde. 
 
Samen met Zlatka Naydenova ( vol met goede ideeën ), Beeke Haijen ( redactrice van deze 
nieuwsbrief ) en Wouter De Backer ( onze website beheerder ) vormen wij een fameus team ! 
In de loop van het jaar 2015 hebben er veel activiteiten plaatsgevonden en hierbij zal het 
zeker niet stoppen ! 2016 beloofd nu al zeer gevuld te zijn.  
 
Jullie hebben regelmatig de verslagen van onze activiteiten kunnen lezen: 
Demonstraties meerder keren per jaar, bezoeken aan de Quilt-break van Vlaams-Brabant en 
naar de dagen van onze Franstalige afdeling, een internationaal weekend, in juni onze 
tentoonstelling in de lokalen van de protestantse kerk in het tuchthuis, de Quip dag in de 
bibliotheek, een reis naar Sainte-Marie-aux-Mines, naar de exposities te Deventer en 
Maastricht, de lessen Sashico en appliqueren, de lessen voor beginners op maandagavond 
( op afspraak ), onze bijeenkomsten op de laatste donderdag van de maand, twee 
eetfestijnen en om dit prachtig jaar af te sluiten onze tentoonstelling "Kerst quilten" in de 
bibliotheek van Vilvoorde en een bijeenkomst van de leden op zaterdag 12 december. 
 
Hierbij houdt het echter niet op ! Wij gaan dit jaar beginnen met een uitwisseling van 
geschenken op onze eerste bijeenkomst in de Bobar, we bereiden het weekend van 
Pinksteren voor, de Quip dag in juni, dit maal met een tentoonstelling van quilts " bloemen en 
natuur", demonstraties, lessen en vele verrassingen ! 
Afspraak de laatste donderdag van de maand in Bobar, cultureel centrum Bolwerk, 
Bolwerkstraat 17 te 1800 Vilvoorde, van 13 tot 17 u. 
 
Wanneer u zich inschrijft op onze website, blijft u steeds op de hoogte  van onze activiteiten.  
 
 
https://patchmadammekes.wordpress.com/ 
Iedereen is welkom. 
 

Fernande Authuys 
patchmadammekes@gmail.com                                 (vertaling : Roland Haijen) 



 

     
     
     
     
  

 

Woorden schieten mij te kort en dat zal je begrijpen als je ter plaatse geweest bent of naar de 
foto's kijkt van de mooie, waardevolle quilts in de niet minder mooie hal van de bibliotheek . Nou 
we zijn wel héél fier op deze tentoonstelling ( die minstens 14 dagen te bezichten was ) in de 
bibliotheek van Vilvoorde.  

Diegene die afgezakt zijn naar de bibliotheek voor onze mooie werken zullen me begrijpen hoe 
moeilijk dit te verwoorden is.  Op zaterdag 12 december '15 hebben we met een kleine 
delegatie van de Patchmadammekes ter plaatse de bezoekers te woord gestaan en ook 
demonstratie gegeven van hoe wij lapjes knippen en terug aan elkaar plaatsen om zo mooie 
resultaten te bekomen.  Vooral voor de dames (heren) die ergens eens gehoord hebben van 
"patchen" en "quilten" was dit wel een opstekertje. Dank je wel aan alle bezoekers en de 
complimentjes die wij hebben mogen in ontvangst nemen, namen noemen wij niet want het zou 
héél erg zijn moesten we één naam vergeten.  Dit initiatief zal nog vervolgd worden met nieuwe 
tentoonstellingen in onze mooie bibliotheek van Vilvoorde . 

Kerstquilt-tentoonstelling 

Beeke 



Agenda  

Donderdag  28 januari 2016   maandelijkse bijeenkomst in Bobar .   

               .........            Met kadootje voor deze die graag meedoen 

Donderdag  25 februari 2016   maandelijkse bijeenkomst  in Bobar . 

Donderdag  31 maart 2016    maandelijkse bijeenkomst in rusthuis Rietdijk 

Donderdag  28 april 2016       maandelijkse bijeenkomst in Bobar 

Pinksterweekend 13/14/15/16 mei 2016  Patchwork weekend (DJ) in hotel Campanile 

Donderdag  26 mei  2016    maandelijkse bijeenkomst in Bobar 

Van 4 juni tem 18 juni 2016   tentoonstelling in Bib van Vilvoorde  (meer in volgende Nieuwsbrief ) 

Donderdag  30  juni 2016   maandelijkse bijeenkomst in Bobar 

Tweede etentje van de patchmadammekes. 

Op 10 december hadden we ons tweede etentje in de Bobar te Vilvoorde, waar we    
maandelijks samenkomen. Normaal is onze bijeenkomst de laatste donderdag van de 
maand, maar door de feestdagen was het deze maand wat vroeger. 

Reeds rond 11u30 waren de eerste dames aanwezig in de Bobar, en tegen etenstijd 
waren een 20-tal dames en heer van de partij. We hadden de keuze tussen pasta met 
ham en kaas of croque monsieur. 

Na lekker gegeten te hebben, met dank aan de uitbaatster van de cafetaria, hebben we 
ook nog ons patchwork bovengehaald.  Er werden weer ideetjes uitgewisseld, ijverig      
gewerkt aan onze projecten, en gekeken met welk project de anderen bezig waren. 

Wouter had zijn naaimachine meegebracht en was volop bezig kleine zakjes te maken 
voor de kerstmarkt. Intussen liep ook onze tentoonstelling van kerstquilts in de bibliotheek 
van Vilvoorde. Een 40-tal quilts, en andere kerstversiering, waren daar te bewonderen. 

Het was weer een gezellige namiddag en we kijken al uit naar de volgende bijeenkomst. 
Dan worden er geschenkjes uitgewisseld. 

Jullie kunnen de activiteiten van onze groep ook volgen op onze blog  

https://patchmadammekes.wordpress.com 

 

Marleen Verhoeven 

Voor inlichtingen of vragen kan u steeds terecht bij  Fernande Authuys 

patchmadammekes@gmail.com 



 

Sashico 

  

 

 

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. Beeke  Haijen 

Veel batikstoffen met bloemen, vlinders en beestjes in bonte kleuren die niet noodzakelijkerwijze 

bijeen passen volgens de klassieke kleurenleer. Alles tesamen is het zelfs heel druk, maar dat is een 

verwilderde tuin nu eenmaal ook. Machinaal aaneennaaien van repen, driehoeken en rechthoeken en 

dan opnieuw ‘squaren’ om vervolgens met sashings van een donkere batik een geheel te vormen. Het 

quilten is beperkt tot bloemen in verschillende felle kleuren tussen alsook op de crazy blokken. De 

grote vlinders en rozen zijn applicatie motieven die in de handel te vinden zijn als opstrijkbare 

applicaties om kledij te versieren (of gaatjes weg te moffelen). Hier en daar, in plaats van te borduren 

zoals bij de klassieke crazy, zijn er dan sierbanden, linten en ric-rac-banden doorgestikt. Die moeten 

dan mijn rupsen en slakkensporen voorstellen. Dan nog veel toeters en bellen bijgevoegd: pareltjes, 

staafjes en lovertjes in verschillende vormen en kleuren, zowel langs de linten als kris kras over de 

quilt.  

Dit is dan mijn moderne versie van een wilde border … 

Crazy Garden 

Viviane Deroover 

Donderdag 14 januari '16  was de laatste les 
Sashico.  Telkens opnieuw waren deze lessen van 
Monique Winters boeiend en leerrijk. We hebben heel wat 
nieuwe technieken kunnen opsteken. Persoonlijk vind ik , 
de uitleg om van cirkels tot vijfhoek , zeshoek..twaalfhoek 
te geraken heel praktisch. Deze heb ik trouwens al kunnen 
toepassen in een andere werkje. Ook het naaien van de 
steekjes : even lang en recht is wel een uitdaging en nu 
kan ieder voor zich uitmaken: ga ik hiermee verder ... . 
Zonder twijfel zijn er héél mooie werkstukken mee te 
maken. Dank je wel Monique voor de aangename lessen 
en om toch steeds naar ons stadje Vilvoorde te komen. 

Beeke 


