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Activiteiten van de patchmadammekes van Vilvoorde. 

Onze samenkomsten gaan door elke laatste donderdag van de maand van 13 tot 17u. 

Adres van de afspraak: Bobar, cultureel centrum Bolwerk,Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde. 

Gedurende de schoolvakanties ( juli en augustus ) 
Adres: Rusthuis Rietdijk, Bolwerkstraat 7 (rechtover de Bobar) 

Volgende data: donderdag 28 april, donderdag 26 mei, donderdag 30 juni, donderdag 28 juli 
(Rietdijk), donderdag 25 augustus (Rietdijk), donderdag 29 september, donderdag 27 oktober, 
donderdag 24 november, (datum voor december nog te bepalen). 

Bijna elke maand hebben we een speciale activiteit. 
In juni voorzien we een samenkomst met een groep uit Antwerpen, dit is nog niet bevestigd maar 
we hopen dat dit alleszins zal doorgaan. 

Onze samenkomsten alsook onze demonstraties zijn steeds gratis. 

Mei 

Het 3de. weekend van mei, met Pinksteren, zijn we in de Campanile (Luchthavenlaan,Vilvoorde). 
Van vrijdag 8u. tot en met maandag 17u. Er is een grote, welverlichte zaal ter julile beschikking om 
te patchen of te quilten. 

Prijs voor het weekend: € 200 /persoon /tweepersoonskamer ( + € 63 voor éénpersoonskamer ). 
Deze prijs omvat: 3 maaltijden van 3 gangen, zonder drank, 3 nachten met ontbijt, de zaal, drank à 
volonté (koffie, thee, water en jus d’orange) en versnaperingen in de zaal. 

Zonder overnachting is het ook mogelijk om de ganse dag deel te nemen: 15 € per dag. 
Deze prijs omvat: de zaal, drank à volonté (koffie, thee, water en jus d’orange) en versnaperingen. 

Prijs voor het avondmaal : 21 euro ( zonder drank ). 

Juni 

Tentoonstelling: Lentequilttentoonstelling 
Adres: BIB, Grote markt 9, 1800 Vilvoorde (openingsuren op de affiche). 
Datum: van 4 juni tot en met 20 juni 2016. 

Zaterdag 18 juni: internationale dag ter promotie van het patchwork. 
Alle quilters proberen bijeen te komen om te naaien in het openbaar. 
Onze groep komt samen in de BIB op zaterdag 18 juni van 10– tot 15u. en iedereen is welkom ! 
Schrijf jullie in op voorhand zodat niet iedereen aanwezig is op hetzelfde moment, enkele onder 
ons zullen de héle dag aanwezig zijn. 

Eén adres voor alle bijkomende informatie: 

patchmadammekes@gmail.com 

Tot zéér binnenkort,      

groetjes  Fernande Authuys 



Demonstratie van English paper Piecing 

 

Donderdag 25 februari was het de maandelijkse bijeenkomst van de 
Patchmadammekes in Vilvoorde.  Er was een demo voorzien over het naaien van 
'Hexagonen' gegeven door Zlatka.  Alhoewel deze methode voor de meesten niet 
onbekend is was het toch een aangename opfrissing van de techniek.  Eerst 
kregen we een uitgebreide uitleg over alle benodigde materialen.  Zlatka toonde 
daarna op welke manier mallen kunnen gemaakt worden en hoe de stof moet 
gesneden worden.  De precisie van de mallen is zeer belangrijk want dit is de basis 
van je hele werk!  Als dit allemaal klaar is wordt de stof rond de mallen genaaid. 
Ook dit kan op verschillende manieren.  Als laatste zetten we de bloemetjes aan 
elkaar.  

Voor het nieuw project van de Patchmadammekes in samenwerking met de 
bibliotheek van Vilvoorde kan wie wil bloemen naaien. Alle info en het middelste 
stofje kan je bij Zlatka krijgen. 

          Nadine Grymonprez 

 

Demo biaisband en paspel 

Op 31 maart 2016 hadden we het samenkomen van de Patchmadammekes in 

de Rietdijk te Vilvoorde, omdat de Bobar gesloten was wegens de paasvakantie 

van de schoolgaande jeugd.  De eerste kennismaking was aangenaam, we 

zaten in een gezellig maar wel smal 

lokaaltje.  Niet getreurd want we zaten 

warm bij elkaar en de dorstigen onder 

ons konden drankjes aankopen.  Die dag 

was Nadine Grymonprez ook aanwezig 

en demonstreerde een efficiënte techniek 

om biaisband te maken uit elke denkbare 

stof. Ook toonde zij ons de techniek van 

het plaatsen van een paspel. 

Zoals Nadine ons dit alles op een envoudige en duidelijke manier liet 

zien leek het een makkie, maar toch twijfelen wij of ons dit even snel 

en juist zou lukken.  Geen nood voor de geïnteresseerden, Nadine 

gaat ons dit aanleren op een workshop bij haar thuis , meer details 

hierover krijgen we nog in een schrijven van Fernande ... 

 

 

Beeke Haijen 

H e r i n n e r i n g 

Uitdaging voor onze tentoonstelling in 2018 

Geplaatst op 24 juni 2015 door Wouter De Backer in de blog van: https://patchmadammekes.wordpress.com  

Ja, je leest het goed! Bijna iedereen heeft gevraagd om geen 5 jaar te wachten met onze volgende 
tentoonstelling. Daarom exposeren we binnen 3 jaar opnieuw, namelijk in 2018. 
Fernande Authuys daagt elk van ons uit om tegen die tijd één of meerdere quilts af te werken op basis 
van het blok met de sprekende namen “dronkemanspad”, “chemin de l’ivrogne” of ook “drunkards path”!  
De quilts moeten volledig zijn met een top, een vulling en een achterkant. Iedereen beslist voor zichzelf 
over de kleuren, het globale patroon en de afmetingen. De quilts zijn immers voor jezelf. Klein of groot, 
donker of licht, om op te hangen of niet … Alles mag! 
Als je “drunkards path” opzoekt op internet, vind je vlot verschillende modellen, werkwijzen, afbeeldingen en 
filmpjes. De variaties met dat blok zijn eindeloos. Hierbij alvast enkele voorbeelden: 

The Drunkards Path Pattern 
Drunkards path afbeeldingen (Google) 
Drunkards Path Layout Options (PDF bestand) 



 



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 

Opvouwbaar prullenbakje 

 
Werkwijze : 

Snij een stukje stof van 20 x 25 cm 

Strijk in de boven en onderkant (25 cm) een zoompje van 5 mm. 

Naai de korte kant (20cm) met een naadje van 7 mm aan elkaar. 

Knip van het dunne karton 2 cirkels van 6 – 7 cm. 

Bekleed deze cirkels met stof en doe een stukje fiberfil tussen het 
kartonnetje en de stof. 

Naai de 2 rondjes met een matrassteek  op elkaar. 

We hebben nu een binnen en een buiten bodem aan elkaar vast. 

Eerst de binnen bodem aan de zijkant vast naaien. 

Als we een stof hebben met een motief wat een duidelijke boven en onderkant heeft de binnen bodem aan 
de bovenkant vast naaien . 

De zijkant (genaaide strook) met de verkeerde kant naar buiten. 

Leg hier de cirkel van de bodem in, met de kant van de binnenbodem tegen de goede kant. 

Naai nu de binnen bodem aan de rand vast (er liggen 2 goede kanten tegen elkaar), naai alleen de binnen-
bodem vast  met de matrassteek. 

Doordat de cirkel in omtrek iets kleiner is dan de buitenkant moet het teveel aan stof iets ingewerkt worden. 

Maak het stukje hard plastic passend in de binnenkant van de ring. 

Schuif nu de ring om de ontstane koker en vouw de stof erover heen. 

De ring zit nu tussen 2 lagen stof en de goede kant is nu buiten. 

Naai de buitenkant aan de buitenbodem . 

Schuif de ring goed naar boven en zet eventueel even met spelden vast, en naai nu onder de ring de 2 lagen 
stof op elkaar . 

Vouw het prullenbakje met een draaiende beweging in elkaar en duw de bodem in de ring. 

 

Materiaal :  
 
- Stof minimaal 30x30 cm 

- Stukje dun karton 7.5 x 15 cm    
voor bodem 

- Fiberfil 

- Ring dun karton, hier strook 
van 1.5 cm van chips koker 

- Eventueel  strookje hard plastic 
(1.5 cm) als binnenring voor de 
stevigheid (14x1.5) 

 

 

Tekst : Mia Selderslagh     Foto’s :   Micheline Serre 


