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Beste wensen aan iedereen, 

 

het voorbije jaar was rijkelijk gevuld met evenementen, bijeenkomsten, weekends, tentoonstellingen, gezamelijke 
werken, ... alles voor een geslaagd jaar van patchwork. Wij hopen dat deze activiteiten ook voor jullie interessant en 
vermakelijk waren. Bij deze afspraak voor 2018. 

Wij wensen jullie een prachtig jaar toe, een goede- of een betere gezondheid, veel familiale vreugde en enorm véél 
naaiwerk !   Zlatka en ikzelf hebben volgende activiteiten al genoteerd. 

• Onze bijeenkomsten elke laatste donderdag van de maand in een zaal van het CC Bolwerk  
( Bolwerkstraat 17 ). 

• Ons gezellig samenzijn elke donderdagavond in het café ‘De Club’ van 19 tot 22 u. ( Toekomststraat 68 ). 

• Het vervolg van onze mysterie quilt. 

• Ons internationaal weekend tijdens Pinksteren. 

• Een grote tentoonstelling het eerste weekend van juni in de tentoonstellingszaal van het CC Bolwerk. 

• Onze tentoonstellingen van mei-juni en december in de bibliotheek met op zaterdag demonstraties voor de 
bezoekers. 

• Artisanale avondmarkt eind juni in de Leuvensestraat. 

• Vilvoorde actief in september 

• Kerstmarkt in de spiegeltent 

• Demonstraties, lessen, reizen, ... 

• En, indien jullie een idee hebben voor een patchwork, praat erover met ons, binnen de perken van onze 
mogelijkheden zullen we jullie helpen deze te realiseren. 

Zlatka en ikzelf zijn dankbaar voor alle hulp die wordt geboden, dank aan Beeke Haijen-Van Assche voor een zeer 
mooie ‘Nieuwsbrief’ en aan Wouter Debacker voor een steeds actuele website. Ik ga niet iedereen opnoemen die ons 
helpen en die we bij deze ook bedanken, ik zou er enkele kunnen vergeten, alleszins bedankt ! 

Zonder jullie allemaal zouden we het huidige succes niet kennen, breng nog vriendinnen mee, momenten die we in 
gezelschap doorbrengen zijn mooier. Dank u wel. 

 

Een goed- en gelukkig jaar vanwege het ganse team. 

 

Fernande Authuys 

( vertaald door Roland ) 

 

Gelukkig nieuw jaar, happy new year, bonne année,  Честита Нова Година, buo anno,  

Frohes neues Jahr, Feliz año, 明明明明けましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございますけましておめでとうございます,   szczęśliwego nowego     

roku, unyaka omusha ojabulisayo,          שנה טובה 



Lokaal patchmadammekes tot eind Juni 

25 januari : hobbylokaal Bolwerk  

22 februari : rusthuis Rietdijk (geen zaal in het Bolwerk) 

29 maart : ontmoe+ngsruimte Bolwerk 

26 april : hobbylokaal Bolwerk  

31 mei : ontmoe+ngsruimte Bolwerk 

28 juni : ontmoe+ngsruimte Bolwerk 

 
In december tijdens onze 

laatste bee in de 

ontmoetingsruimte hadden wij 

onze kerstbee met 

geschenkjes en werden we 

getracteerd op een taartje. 

Hiernaast de pakjes, door 

iedereen meegebracht, die 

verdeeld werden door 

verloting . 

  

 

Onze Patchmadammekes stonden net als vorig jaar in de spiegeltent te Vilvoorde.  Het was een warme , gezellige 

kerstmarkt.  Tal van leden zijn ons komen opzoeken,  maar ook andere Vilvoordenaars passeerden de revue. 

Het Quiltje rechtsboven  kon je winnen voor 2 € per lootje.  Deze is gegaan naar Mevr. Jacqueline uit 

d’Aubremeestraat te Vilvoorde.  Véél plezier ermee Jacqueline ! 

 

 

Vanaf 2 december was er de Patchmadammekes tentoonstelling in de 

bibliotheek te Vilvoorde. 

We hadden afgesproken op 1 december in de namiddag om alle werken op 

te hangen.  Na veel overleg en her-her-hangen kwamen we uiteindelijk tot 

een prach+g geheel waar we allemaal meer dan vrede mee hadden. 

Onderwerp dit keer waren werken van de Patchmadammekes zelf met een 

focus op de mysterie quilts ( uitdaging 2017 ) en de Dahlia’s ( oudere 

werken ), aangevuld met andere meesterwerkjes die op een of andere 

manier pasten in het geheel.  Op 9 december waren er ook enkele 

patchmadammekes aanwezig in de bib. om demonstra+es te geven en 

geïnteresseerden te woord te staan.  

Ben je nog niet gaan kijken 
…. TE LAAT … vandaag 
30 december werd de 
tentoonstelling afgesloten 
en opgeruimd. 

Je krijgt een nieuwe kans 
in 2018 … niet missen dit 
keer … meer info. hierover 
in een volgende 
Nieuwsbrief van de 
Patchmadammekes. 

Roland 



Deze herfst heeft de papa van Zlatka ons verlaten. 
Altijd paraat om ons aan te moedigen, hij was er om 
ons te ondersteunen wanneer we worstelden met een 
nieuw idee. 

Het voorbije jaar wanneer we ons voorbereidden voor 
onze eerste mysterie quilt ben ik naar Zlatka thuis 
gegaan met alle blokken. Nadat we alles uitgestald 
hadden op de tafel hebben we rond de tafel gedraaid, 
fotos gemaakt ( Zlatka op een stoel vanwege het 
perspectief ) en de juiste orde van de instructies 
bepaald. Hij zat in het salon en hield ons in de gaten. 
Op het einde van de middag waren we aan het 
opruimen toen hij naar me toe kwam, me bij de 
schouders nam en me toesprak in het Bulgaars ... ik 
begreep er niets van maar Zlatka lachte en hij ... hij 
zag er heel gelukkig uit. Vertaling ? Hij was gelukkig 
dat hij de middag met ons had mogen doorbrengen, 
we hadden goed gewerkt en hij was blij dat we 
vriendinnen waren. Een héél mooi moment. 

Tot ziens tatko Zlatka ! 

     Fernande 

 

Zlatka Naydenova en haar papa zijn in het begin van 
deze zomer naar Bulgarije afgereisd op 
vakantie.  Hij is daar gevallen en in 't ziekenhuis 
beland. Zij heeft hem sindsdien liefdevol verzorgd en 
bijgestaan. Spijtig  is hij echter overleden. Hij is 
in  zijn vaderland begraven.  

Wij betuigen Zlatka en haar familie onze innige 

deelneming en wensen haar veel sterkte in deze 

moeilijke en beproevende periode 

     Wouter De Backer 

Monique Weyens , beginneling bij 
Fernande , heeft enkele basis blokken 
geleerd.  Dan wou ze voor kerst een 
placemat patchen.  Met stof van 
Fernande , model van een boom en 
ziehier het mooi resultaat 
(foto).  Monique heeft er 2 gemaakt , 
prachtig niet ! 

 

Onze ‘Nieuwsbrief’ is er voor jullie. Beeke en 
Roland Haijen -Van Assche nemen dit grote werk 
voor hun rekening en wij bedanken hen hiervoor. 
Dit is al de 10de editie ! 

Mag ik het mij even veroorloven om jullie te 
zeggen dat, indien ieder van jullie ons een kleine 
tekst ( enkele lijnen ) en een foto zouden sturen, 
onze nieuwsbrief nog gevarieerder zou zijn. 

Iedereen van jullie doet iets, in Vilvoorde of elders. 
Het zou toch fantastisch zijn, om voor onze 
volgende editie, van enkele dames informatie te 
ontvangen, liefst ook van hen die buiten Vilvoorde 
wonen. Er zijn vele activiteiten en gebeurtenissen 
in de wereld van het quilten ! 

Roland Haijen houdt zich bezig met het herlezen of 
en met de vertaling, jullie mogen dus teksten in het 
engels of frans opsturen, géén probleem ( liefst 
geen 10 paginas ;o) 

Dank bij voorbaat, 

Fernande 



Beste Patchmadammekes,  

Het is ongeveer 14 jaar geleden, tijdens een hobbybeurs, stond 
ik stomverbaasd de quilten te bewonderen die daar tentoon 
werden gesteld. Ik was onmiddellijk geboeid en voelde de 
behoefte om ook zo iets te maken.   
Maar hoe begon ik daaraan ?  
Mijn zoektochten naar een patchworkvereniging die 
avondcursussen gaf en die niet te ver van mijn woonplaats was 
gelegen, liep op een sisser uit.  
Tot in september 2016, ik de stand van de Patchmadammekes 
in Vilvoorde ontmoette. Ik sprak een dame aan, Fernande is 
haar naam. En ja !!! tijdens hun wekelijkse bijeenkomsten kon 
ik dat leren. De maand daarop en onder de goede begeleiding 
van Fernande leerde ik de beginselen van het patchworken. Ik 
startte met Dear Jane blokken. Ik hoorde het in Keulen 
donderen en kwam in kontakt met een totaal nieuwe 
terminologie. Het boeide mij en Fernande stond mij met raad 
en daad en met naald en draad bij. Het prikkelde mijn fantasie. 
Al vlug kwam het idee tot stand een quiltje te maken voor ons 
kleinkind. Aangezien zij een toekomstige country line dansertje 
wordt, was het onderwerp vlug gekozen. Op internet vond ik 

enkele ideëen. Maar hoe begon ik daaraan ? Geen nood,   

Fernande was daar. Ijverig naaide ik verder aan de Dear Janeblokken, aan de Mystery 1 blokken en aan de 
Country blokken. Dankzij Fernande’s uitstekende ondersteuning kwam mijn eerste quiltje tot stand. (zie 
foto).  
  
Niet alleen kreeg ik er een nieuwe hobby bij, maar leerde ik ook een fantastische groep mensen kennen. 
Onze wekelijkse en maandelijkse bijeenkomsten zijn een zaligheid. Iedereen helpt elkaar. Dank U dat ik 
erbij mag zijn. Mijn dank gaat vooral naar Fernande voor haar vriendschap, haar begeleiding, haar 
organisatiezin, haar moeite en haar tijd die zij ons geeft.  
Het is fijn om bij de Pachtmadammekes Vilvoorde te zijn.              

            Martine Claessens 

Provinciale dag  zomerbee Antwerpen  28 juli 2017   

 ...En ik Venus de kat ,  die dacht dat mijn vrouwtje (Nadine Van Nevel) in de zomer gezellig bij mij zou 
blijven . !  
Nog een ontgoocheling  in de baasjes !!  Nu staat ze klaar om naar de Provinciale zomer bee van 
Antwerpen te gaan . Waar ligt dat nu weer ?? Ja , Gent ken ik , maar Antwerpen  ? Het schijnt er heel leuk 
te zijn .  En dat zal wel zo want mijn vrouwtje kwam super goed gezind thuis .  
En vertellen van de mooie locatie in Wilrijk , de mooie tuin en de 87 dames . Laten die allemaal hun 
huisdieren alleen thuis ??? Nu ja ……  
Heerlijk moe was mijn vrouwtje , maar geraakte niet uitverteld over de Bee , het samenzijn met de 
vriendinnen , de gezellige sfeer en de leuke babbel en daarbij een steekje genaaid . Nou , ja , dat is toch 
niks bijzonders , daar gaat ze toch voor ! Anders kan ze zowel bij mij blijven .   
Ze vertelde van een work shop en een lekkere lunch . En in de namiddag een traktatie met ijsjes !!Heerlijk 
om te zien ! 87 quiltsters aan het smullen van een torentje ijs ! En mijn vrouwtje was haar fototoestel 
vergeten , spijtig . Want dat had ik ook wel willen zien  !!  
Dan vertelde ze van de " show en tell "  . zoiets als een katten show maar dan met quilts . Volgens 

wat mijn vrouwtje vertelde waren er prachtige quilts bij , die ze hoopt terug 
te zien op de nationale tentoonstelling in oktober .    Dat begrijp ik niet !! 
Ze heeft de quilts toch al gezien ?. Maar ja , je moet de mensen zo'n 
beetje hun eigenaardigheden laten .   
Na de schow en tell werd de bee afgesloten 
door Duffy Indeherberg . Deze quiltster ken ik , ze heeft ook een kat .  En 
dan had mijn vrouwtje nog heel wat lieve woordjes voor de dames die 
deze dag georganiseerd hebben .   
 Zo , mijn vrouwtje is terug tevreden en ik hoop dat ze nu thuis blijft !! 
            
         Venus De Kat 



 

 

Etentje patchmadammekes 29 juli 2017.  
 
Voor de eerste maal organiseerden op 29 juli 2017 de patchmadammekes een etentje buitenshuis voor 
de leden en hun partners. De vakantie was juist een maand bezig.  
In de bobar, de cafetaria van het cultuurhuis van Vilvoorde werden er al herhaaldelijk etentjes 
georganiseerd, maar dit was nog niet gebeurd buitenshuis.  
Het etentje werd georganiseerd in het restaurant “de Kuiper” te Vilvoorde.  
0ngeveer 17 personen hadden zich ingeschreven, waarvan 6 koppels.  
Bijna iedereen was op tijd (18 uur).  
Het aperitief werd door de patchmadammekes betaald.  
De grote eters namen een voorgerecht, nadien volgde een steak of stoverij en de klassieke sla met 
mayonaise.  Deze  mayonaise werd door de obers volgens een speciale manier met de sla vermengd.  
En dan volgde de lekkere frietjes. En dan maar smullen.  
Het was bijzonder lekker en gezellig in het tof kader van restaurant “de kuiper”..  
Tussen het eten werd gezellig gebabbeld over koetjes en kalfjes en natuurlijk ook over de voorbije 
projecten en toekomende projecten op patchworkgebied.   
Het was erg tof, zowel het eten als  het gezelschap.  
Na de hoofdschotel hadden we nog zin in een dessert.  We kozen allen voor  het zelf gemaakt ijs.   
Het was zo leuk dat we aan Fernande hebben voorgesteld dit in de toekomst nog te doen. Zo leren we 
mekaar beter kennen op een andere manier wat heel tof is voor de groep.  
Met een goed gevulde maag en een goed gevoel hebben we afscheid genomen.  
Tot de volgende maand voor onze bijeenkomst!  
Groetjes             Chris van goethem  

 

Had jij dat verwacht?! Ik niet!  
  
Ze beweerde al jaren bij hoog en bij laag: “Ik? Patchwork naaien? 
Appliqueren? Geen denken aan! Niet met de hand en zeker niet met de 
machine. Geef mij maar gipsfiguren, dakpannen, plaaster, klei, verf, 
borstels, lijm en papieren servetten!”.   
  
Tijdens ons Quiltweekend van 2017 in Hotel Campanile in Vilvoorde en in 
de loop van de voorbije zomer veranderde dat stilaan. Beeke, Anne-
Marie, Mia en Fernande toonden haar de basis van appliqueren met de 
hand. Zij moedigden haar aan om dat zelf uit te proberen en stonden haar 
bij met raad en daad. Ook tijdens de quiltcafés 
van de maanden daarna. Ze oefende eerst op kleine mug rugs die ik met 
de machine in elkaar had gestikt. Ondertussen zet ze met de hand ook 
patchwork lapjes aan elkaar: geduldig en heel nauwkeurig. Voorlopig enkel 
vierkantjes, maar ze wil binnenkort andere blokken beginnen maken. Ja! 
Weer eentje die het quiltvirus te pakken heeft!  
  
Weet je al over wie ik het heb? Juist! Ons Britt! Goed bezig zoeteke!  
  

      Wouter  De Backer 



De Patchmadammekes van Vilvoorde. 

Dankzij Lisette van Calico kregen we dit jaar de kans om met 

onze groep een tentoonstelling te houden van onze werken 

tijdens het Hobby Salon te Mechelen (20 september –24 

september 2017) 

We werden goed verzorgd door de organisatie en we hadden 

een mooie plaats. 

Tijdens de 5 dagen kregen we veel positieve reacties over 

onze mooie stand. 

         Beeke 

Wel bedankt aan onze werkploeg : Ann Watteau, Anne-Marie 

Blyaert, Beeke Haijen-Van Assche , Britt Vandenbranden, 

Martine Claessens, Monique Weyens, Roland Haijen, Sonja 

Van Schell en  Wouter De Backer 

Fernande Authuys (patchmadammekes@gmail.com)  

Tentoonstelling Alkmaar 

Zondag heb ik het geluk gehad om naar de tentoonstelling van 
de Nederlanse quiltvereniging te kunnen gaan. Onverwacht 
charmant. Deze tentoonstelling duurde 2 dagen en op facebook 
las ik dat een vriendin uit Antwerpen er naartoe ging. Het 
station van Antwerpen is goed bereikbaar vanuit Vilvoorde. Dus 
neem ik contact op met haar, ze gaan niet met de trein maar 
met een bus, met een kleine groep quiltsters. We hebben geluk 
want er is nog plaats op de bus en dus schrijf ik me in samen 
met Ann Watteau en wij op weg. 

Dank aan Annie Mertens die deze reis organiseerde voor de 
‘Krinkels’ en die bereid was om ons te laten aansluiten bij hun 
groep.  

 

 

De tentoonstelling ging door in de grote kerk van dit kleine mooie dorpje. We hebben er de verschillende werken van 
onze Nederlandse kollegas kunnen bewonderen. Of het nu kleine of grote werken waren, er was wel iets voor ieders 
smaak: Challenges 365, Dear Jane, de Teckels of modern, het bezoek was alleszins verrijkend. Er werden ook 
workshops georganiseerd en de patchmadammekes hebben natuurlijk deel genomen ( fotos met ann Watteau en 
Agnes Ostendorf aan het werk, Yvonne Van Hoye kijkt toe ). 

Een kleine pauze voor de ‘poffertjes’ ... niet te missen ! 

Een dag met een gouden randje !        Fernande Authuys  

Dinsdag in Maleize 

Een nieuwe groep is geboren dankzij Mireille Platton, beter gekend met haar bijnaam Nouche : : De Rank in Maleize 
(Overijse).  Van 11u tot en met 15u30 

Patchworkgroep De rank 

 

Patchwork is een handwerktechniek waarbij lapjes katoenen stof van verschillende kleur en grootte aan 

elkaar worden genaaid. "Patch" betekent lapje stof. Patchwork is ontstaan door op een zuinige manier 

restjes stof aan elkaar te maken, mogelijk in tijden of gezinnen waarin het economisch niet zo goed ging.  

Iedereen die zin heeft om deze techniek te leren kennen of ervaringen/patronen/technieken wenst uit te 

wisselen bij een fijne groep is welkom!  

Ieder werkt op eigen tempo en helpt elkaar met advies en inspiratie. Je zorgt voor je eigen materiaal. 

 



Plaats: De Rank, Hoeilaartsesteenweg 57, 3090 Maleizen 

Uitrit 3 ‘Terhulpen’ op de E411. Afslaan richting Maleizen/ Genval. Aan de verkeerslichten in Maleizen, aan 
het gewezen  Restaurant  "De oude schuur", rechts indraaien, richting Hoeilaart. Na +/-200m op de 
rechterhand is "De Rank" een oud schooltje, liefst parkeren na het gebouw op de grint parking. Parkeren 
kan ook op de parking van de tegenover liggende wijk. 
Bijdrage: €2, leden KVLV €1,5 

Wanneer: elke 1ste dinsdag van de maand telkens van 11u tot 15.30 u 

Voorzie zelf je lunch, wij zorgen voor drank en soep. 

 

Verantwoordelijke: mireilleplatton@hotmail.be , 0474/30 66 86 

 

 

 

 

 Foto hiernaast en onder een workshop  

garenhouders, gegeven door Bernadette 

Claeskens in ons Hobbyruimte in het Bolwerk te 

Vilvoorde. 



 

 

Met zijn 4en (Anne-Marie, Mia, Fernande en ikke) rich+ng Dalfsen op vrijdag  4 november 

voor een weekendje georganiseerd door Christa Vonk.  Later op de avond kwam nog 

Wouter De Backer met vrouwtje Bri@ , dochter Kim en  hondje Pani.  En natuurlijk ook 

bekenden van op ons quiltweekend in Vilvoorde.  Wat zijn we gesoigneerd door Christa en 

der mama Karla Borneman, dank je wel dames we wilden niet meer naar huis. 

Allerhande work-shops de ééne nog boeiender dan de andere en natuurlijk nieuwe dames 

ontmoet met dezelfde virus : quilten, patchen, creêren ... Om kort te houden , dames die 

niet kunnen s+lzi@en 

Links, rechts , onder : een klein impressie van de 

vele foto’s welke wij genomenen hebben  dat 

weekend.  Foto’s zeggen meer dan woorden , 

spij+g genoeg heb ik geen foto’s genomen van het 

lekkere eten dat ons voorgeschoteld werd door 

Christa en haar mama Karla. Geloof me het was de 

moeite !! 

Ook s’morgens hebben we 

het ons lekker laten smaken 

met eitjes en brood van 

Anne-Marie en spek van de 

restjes van de vorige dag.  

Iedereen had wel wat 

lekkers mee ; broodbeleg , 

choco , koffie , thée , 

kaas ... noem maar op 



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 

 

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 3 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 

 

 
 

 

 

 

Hier nog enkele sfeerbeelden .  Zeker weten was er een tombola met als hoofdprijs 

een opgeknapte oude naaimachine van Arjan Vonk.  En wie won de hoofdprijs? Juist , 

Anne-Marie ... En natuurlijk nam dit pronkstuk extra plaats in de koffer  ! 

En uiteraard mocht er geen Show and Tell ontbreken, prachtig inderdaad . 

De workshopgevers : Karla Borneman /  Ansjeliene Faber kon spijtig genoeg niet 

komen maar heeft toch 2 sympathieke dames gestuurd / Antoinette Donderwinkel / 

Desiree Nijman / Fernande Authuys en Arjan Vonk. 

Onderaan zie je foto van onze Bungalow en de overgebleven dames en heer op 

zondag.  Christa we tellen af naar volgend jaar en hou je vast we zullen met meer zijn 

die komen.                                                                                                                                                   

         Liefs,  Beeke 


