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Lieve , lieve Nelly, 

plots ben je van ons heengegaan. Ik kende je sinds enkele jaren , anderen langer of minder lang, maar 
waar we het allemaal over eens zijn: je was zo'n lieve dame, met klasse, zo zacht en correct. Je was ons 
oudste lid en de mascotte van de Patchmadammekes. Jij was trots op ons en wij waren en zijn blij dat we 
er bijhoren.  
We hebben veel goeds over je gezegd en geschreven maar toch wil ik even speciaal de aandacht geven 
aan Fiona Harpin, een dame uit Groot Brittannië. Zij nam reeds 3x deel aan ons DJWeekend te Vilvoorde 
en zij heeft je naam en handtekening met de datum van je geboorte en overlijden genaaid op een driehoek 
van haar Dear Jane. 
 
Lieve , lieve Nelly  

met spijt in ons hart hebben we afscheid van je genomen en toch krijgen we een glimlach op onze lippen 
als we herinneringen ophalen , fijn dat we je gekend hebben. 
 

Lieve, lieve Nelly Beeke Haijen 

AGENDA 

24 November 2016  : Bee Patchmadammekes in Bobar 

6 t/m 19 December 2016 : Tentoonstelling in de bibliotheek van Vilvoorde 

Passie Voor Textiel van Monique Gilbert  , zie affiche verder in deze Nieuwsbrief 

22 December 2016  : Bee Patchmadammekes in Bobar .  Iedereen die graag meedoet brengt een 

geschenkje mee van ongeveer 5 euro.  Een FQ of iets dat liefst te maken heeft met Patch.  Laatste week 

van December is de Bobar gesloten. 



26 Januari 2017 : 3de eetfestijn daarna kunnen we aan onze werkjes verder werken. 

Deuren open om 12u30 eten om 13u00.  Wat we gaan eten en de kostprijs volgt nog per mail 

23 Februari 2017 : Bee Patchmadammekes in Bobar 

15 tot 19 Maart 2017 :  Creativa Brussel.  De vereniging heeft een stand.  Ze nemen regelmatig quilten 
van groepen om tentoon te stellen , Fernande heeft de "Patchmadammekes" voorgesteld en het is 
goedgekeurd.   

We zullen dus enkele quilten nodig hebben, niet te groot, ten minste 20 quilten, daar zal ik later op terug 
komen.  Het hoeven geen recente quilten te zijn .  Mailtje volgt nog. 

20 Maart 2017 : Bee Patchmadammekes in Bobar 

2 Juni t/m 5 Juni 2017  ons Pinksteren Quiltweekend  

Inschrijvingen voor pinksteren week-end is open. 

vrijdag  2 juni tot en met maandag 5 juni   -   Zelfde prijs !   

half pensioen, forfait drank in de zaal,  200 euro per persoon op basis van twin kamer , single + 63 euro 

Mogelijkheid toe te komen op donderdag of vertrekken op dinsdag. 

44 euro voor bed and breakfast per kamer (1 of 2 personen) voor een nacht 

voor de dames die niet in het hotel slapen :  

15 euro per dag (forfait drank inbegrepen) 

21 euro voor avondmaal, drie gangen menu 

Sinds eind Juni hadden we geen uitbaters meer in de Bobar, waar onze maandelijkse ‘bee’ van 
de Patchmadammekes door gaat.  Niet getreurd echter aangezien Fernande reeds contact had 
opgenomen met de verantwoordelijke van De Rietdijk zodat we Juli en Augustus daar een locatie 
hadden .  Eind juli waren we met een kleine bezetting (11 ) maar toch hebben we een héél fijne 
namiddag gehad. Hierbij enkele foto's van de werken die de dames hadden meegebracht .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig vernamen we op de activiteit : "Vilvoorde Actief" dat er een nieuwe uitbater gevonden 
was.  En einde september hebben we kunnen kennismaken met deze vriendelijke jonge dame, 
die zorgt voor een vlotte en aangename bediening.  Voor onze maandelijkse ‘bee” opent zij 
uitzonderlijk haar deuren om 13 u. en dit mits een beetje schuiven in haar openingsuren,  want 
normaal gaat de zaak op weekdagen pas open om 16 u.  De look en uitstraling van de Bobar zijn 
heel mooi geworden en er speelt aangename muziek, niet te luid zodat we nog gemakkelijk met 
mekaar kunnen praten .  Dank je wel Naomi het is heel gezellig patchen en dit kon je wel zien aan 
de opkomst van einde oktober waar we met 27 enthousiaste patchmadammekes en patchheer 
aanwezig waren.  Beeke Haijen 





Sainte-Marie-aux-Mines 

 

Samen met Sonja Van Schel en Monique Winters ben ik in september naar Sainte-Marie-aux-Mines 
geweest voor de tentoonstelling "l’exposition de la Vallée d’Argent”. 

4 dorpen stelden patchwerken ten toon, in gemeentelokalen, in kerken en zelfs in sportcentra en dit in 
een tent tot zelfs in de vitrines van lokale winkels. Er was iets voor ieders meug, klassiek, oud, textiel 
kunst ... keuze te over en mooie werken om te bekijken, waarbij we de enorme commerciele tenten niet 
mogen vergeten. Keuze te over voor een volgend patchwerk. We hadden het geluk dat we in de 
stadsschouwburg werden ontvangen door Jeltje Van Essen (http://www.quiltwebshop.nl/ Deven-
ter).  Daar werden een veertigtal werken van Dear Jane en Dear Hannah, uit Canada, de V.S. of uit Euro-
pa tentoongesteld in de prachtige zalen van de stadsschouwburg. Er werden ook cursussen gegeven en 
de dames haden keuze uit het maken van een blok of het schikken van kleuren. Meer dan honderd 
dames hebben er genaaid aan DJ blokken en driehoeken in drie exemplaren en de opbouw/ schikking 
werd gedaan door Jeltje. De mooie omkadering van de schouwburg, met een goede verlichting, toonde 
ons deze “Share Jane” in volle glorie en naar waarde. In november waren zij in Houston, V.S. en in april 
2017 zullen alle Dear en Share in Verona, Italië zijn.  

Vilvoorde Actief 

Op 3 september 2016 hadden we een stand van de Patchmadammekes op Vilvoorde Actief om 

nieuwe geïnteresseerden te informeren en om onze vereniging meer bekendheid te geven. 

Dit was een goede leerschool waaruit we leerden dat we moeten sleutelen aan het concept om ons 

op zulke evenementen beter te profileren. Niettemin was er interesse en hebben we nu al twee 

nieuwe dames in opleiding bij Fernande. Ook verkochten we enkele werkjes die Marie-Louise en 

Wouter speciaal voor deze gelegenheid gemaakt hadden om onze kassa te spijzen. Dank je Marie-

Louise en Wouter....  

Beeke Haijen 

Fernande Authuys 

Enkele werkjes van Marie-Louise. 



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 

Tentoonstelling van de groep CULCITA uit Knokke 

Betty Borrenbergs en Flory Vanbaelenberghe zijn op 13 september 2016 naar een tentoonstelling geweest 

in Brugge.  Deze ging uit van van de groep Culcita uit Knokke .  De tentoonstelling is opgebouwd van heel 

oude antieke tot moderne quilts met verschillende materialen samen.  Daartussen alle mogelijke trends van 

quilts. 

Het was een mooie tentoonstelling waar 200 quilts samen waren. 

De foto van de groep Culcita van Knokke vind je hieronder , deze dames hebben alle stukken zelf gemaakt. 

 

 

Dank je Flory en Betty dat we op deze manier ook even kunnen meegenieten   

Beide foto’s nog uit St Marie-aux-Mines 

Hieronder kleine greep uit de vele mooie foto’s 


