
De PATCHMADAMMEKES van Vilvoorde 
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Fernande Authuys 

patchmadammekes@gmail.com        Nieuwsbrief 

Derde jaargang nr. 8 : winter 2017 

23 februari  Bee Bobar  van 13:00 tot 17:00 u 

9 tem.12 maart Creativa Brussel (met stand en tentoonstelling van de Patchmadammekes ) 

30 maart  Bee Bobar van 13:00 tot 17:00 u 

27 april  Bee Bobar van 13:00 tot 17:00 u 

11 mei   Cursus machinaal door Monique Gilbert in CC Bolwerk van 10:00 tot 16:00 u (indien genoeg inschrijvingen)  

25 mei   Bee Bobar van 13:00 tot 17:00 u 

2 tem. 5 juni   Dear Jane weekend in hotel Campanile te Vilvoorde  

1 tem. 19 juni  Tentoonstelling door Rita Bos in de Bib van Vilvoorde 

17 juni   Quip day in de Bib van Vilvoorde : van 10u tot 15u.   Iedereen Welkom 

 2017 

 

Mogen we jullie voorstellen   

Eleonore :  onze nieuwe 

“Mascotte “ 

Geboren op 2 december 2017 

3,510 kg -- 50 cm 

Mama Christine du Maine volgde  

patchwork les bij Fernande . 

Proficiat aan de ouders met jullie 

prachtige dochter . 



Monique Gilbert  heeft haar 
werken tentoongesteld in de 
bilbliotheek van Vilvoorde . 

Het was een groot succes.  Het 
personeel van de Bib liet ons 
weten  dat zij regelmatig 
complimenten kregen over de 
tentoonstelling.  Haar passie voor 
textielen geeft haar veel inspiratie. 
Monique verzamelt stoffen van 
over de hele wereld , bewerkt ze  
en gebruikt deze in nieuwe 
ontwerpen. 

 

Mystery Quilt 

Sinds januari organiseren Zlatka en ikzelf een mysterie quilt. De tweede reeks blokken 
werden  reeds opgestuurd. In de loop van juni zullen we klaar zijn. Deze quilt meet ongeveer 
één vierkante meter. Met plezier kunnen we bevestigen dat er buiten Zlatka en mezelf nog 92 
personen deelnemen. Het verheugt ons dat er ook engelstaligen en enkele Belgische leden 
van “France Patchwork” participeren.  

Voor al onze deelnemers hebben we een facebook groep geopend:  

 Patchmadammekes Mystery Quilt. 

                                                                                                                                      Fernande 

De Patchmadammekes hebben hun eigen Banner !     

deze hebben we al kunnen showen  op de kerstmarkt in 

de spiegeltent  te Vilvoorde. 



 Praktische informatie 
Wanneer ? 

Van donderdag 9 tot en met zondag 12 maart 2017, 

 van 10u tot 18u. 

Happy Hours op vrijdag van 17u tot 20u aan €5. 

Waar ? 

Brussels Expo 
Belgiëplaats 1, 
1020 Brussel – België 
Paleis 7 

Tarief ? 

• Ter plaatse : €10         Online : €8 

• Minder dan 16 jaar: gratis 

• Happy Hours op vrijdag van 17u tot 20u aan €5 

Groepprijs van min 10 personen: €6 alleen  online 

Creativa  :   

Onze groep “ de Patchmadammekes “ stelt hun 

werken tentoon . 

Deelname aan ons Dear Jane  
Weekend 

 

Dat kan nog maar het is hoog tijd !   

Vanaf vijdag 2 juni 08:00 u , tot en met 
maandag 5 juni 17:00 u . 

4 nachten met ontbijt, 3 maal 3 gangenmenu, 
drank à volonte deze 4 dagen 

Grote goed verlichte zaal, 24u/24u 

 

Inschrijvingen voor pinksteren week-end : 
patchmadammekes@gmail.com 

 

200 euro/persoon/twin kamer, half pensioen 

263 euro/persoon/single kamer, half pensioen 

15 euro /persoon/dag zonder kamer 

21 euro/persoon/avondmaal 

     

     Fernande 

Op 24 & 25 februari organiseer ik een tentoonstelling van minstens 16 

prachtige grote handgemaakte en handgequilte quilts van Godelieve Mees. 

Misschien een onbekende naam voor jullie, een dame van 75 jaar, die 
prachtstukken maakt. Patchwork is al haar hele leven lang haar passie en dat 
toont zich in de werken die zij gerealiseerd heeft. 

Het is echt de moeite waard om deze tentoonstelling te bezoeken en ik  wil 
elke patchworkster de kans geven om dit ook te doen. 

De toegang is gratis en je kan koffie & taart krijgen tegen democratische 
prijzen. 

De tentoonstelling gaat door in een ruim, verwarmd zaaltje hier 1 km verder 
gelegen dan de winkel. 

         Mieke Henckens 

Atelier Salgarollo BVBA 

Koning Leopoldlaan 16 

2260 Westerlo 

Op de Dear Jane tentoonstelling in 

Italië hangen 2 quilten van Fernande 

Authuys .  Daar zijn ongeveer 40 

quilten tentoongesteld.  Deze waren in 

Deventer, St-Marie-Aux Mines en nu 

ergens in Italië 

Op foto Kim Caskey, Brenda Papadakis 

en Jeltje Van Essen (genomen in Houston ) 

Mag ik even het belang benadrukken dat onze nieuwsbrief alle drie 
maanden verschijnt.  Mag ik jullie ook vragen om foto’s en teksten 
op te sturen voor de volgende uitgave van mei/ juni 2017. 

De teksten hoeven niet lang te zijn maar met ieders inbreng wordt 
onze krant interessanter en origineler. 

Dank aan Beeke en Roland die mijn teksten correct vertalen. 

Ik hoop dat de oogst voor onze volgende nieuwsbrief goed en 
verrassend zal zijn !                                         
                   Fernande  

Sfeerbeeld : gezellige Bee van onze 

patchmadammekes in de Bobar te Vilvoorde 



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 

Van 2007 tot 2009 heb ik, in de winkel ‘Tegendraads’, 

patchwork lessen gevolgd onder deskundige leiding van 

Viviane Jamar.  

Daar heb ik Beeke Haijen, Betty Borrenbergs,  Jeanine 

Binst, Marie-Louise Vranckx, Ann Vermeulen et Zlatka 

Naydenova leren kennen.  Een heel fijne groep, altijd met 

de glimlach. Dan zijn de lessen bij ‘Tegendraads’ gestopt.  

Aangezien we allemaal in een 500 meter radius wonen, 

kwamen we mekaar regelmatig tegen en telkens vonden 

we het spijtig dat we niet meer samen quilten. Zlatka zag 

ik héél regelmatig en zij vond dat we een groep moesten 

maken, dat we moesten samenkomen en een quiltgroep 

vormen. Persoonlijk, na al een ervaring ergens anders, 

wenste ik géén lokaal te huren. We hadden ook totaal 

geen budget. Hoe gingen we dit aanpakken ?  

 Bij een gelegenheid ontmoette ik dan toenmalig schepen 

Corine Holbrechts en zij stelde voor om eens met de 

gerante van de Bobar, van het cultureel centrum  

Bolwerk, te praten.  Dit bleek een prachtig idee !  Daarop 

heb ik tegen mijn quiltvriendinnen gezegd, ok, ik 

organiseer het, maar jullie komen allemaal met een 

vriendin want we moeten met méér dan ons 6 zijn ! De 

eerste keer waren we met een 15-tal. Toen hebben we 

afgesproken om elke laatste donderdag van de maand 

samen te  komen. De volgende maand een 20-tal dames 

en sindsdien zijn we regelmatig met 25 dames en 1 heer. 

Zelfs eind januari 2017, Bee met eetfestijn, waren we met  

31  .  

We organiseren bijeenkomsten, eetfestijnen, lessen, een 

weekend in de Campanile, dagreizen en nog veel meer.  

Sinds 2012 komen we nu samen in de Bobar van het 

cultureel centrum Bolwerk en niemand zou dit nog willen 

missen. Momenteel hebben we meer dan honderd leden. 

Er wordt geen bijdrage gevraagd.  

We zijn allemaal vrijwilligers.  Onze   “heer”    Wouter De 

Backer houdt zich bezig met onze website: https://

patchmadammekes.wordpress.com/ en Beeke Haijen 

maakt onze nieuwsbrief, niet alleen schrijft zij artikels 

maar vertaalt en verbetert ook onze teksten (samen met 

haar man Roland Haijen). Hartelijke dank aan iedereen, 

Zlatka en ikzelf hopen dat dit nog lang mag doorgaan. 

                                                       

        Fernande Authuys  

 

Foto : één van onze werken  ontworpen en 

 getekend door Vivian Jamar 

Sfeerbeelden  

in de Bobar 

Samenkomen op Maandagavond 

Momenteel zijn we met de cursussen gestopt maar 

onze dames Ann Watteau, Martine Claessens en 

Christine du Maine komen nog samen op 

maandagavond van 19:00u tot 22:00 u om te patchen . 

Iedereen werkt nu aan zijn eigen project.  De dames 

worden wel bijgestaan door Fernande Authuys.  

Iedereen is welkom voor een gezellige babbel bij een 

naaiwerkje . 


