
2nd

editio
n

EXPO mag� ine
is a single edition following EXPO VELDHOVEN 2014

is een eenmalige uitgave n.a.v. EXPO VELDHOVEN 2014

mag� inemag� ine
E P O
Shops
Winkels

practica l information
praktische informatie

F loor p lan
plattegrond

Guest col lections
Gastcol lecties

Workshops
Workshops



2

Stallholders list
1 Rijkers Naaimachines BV
	 Veghel	•	Nederland	•	0413363293	•	www.rijkersnaaimachines.nl

2 ‘t Laurierboompje
	 Achterveld	•	Nederland	•	0342451554	•	www.laurier.nl

3 Gelrebloem Quiltstoffen
	 Vorden	•	Nederland	•	0575441249	•	www.gelrebloem.nl

4 Stichting Verdanda
	 Eindhoven	•	Nederland	•	0402510374	•	www.verdanda.nl

6 Village Fabrics LTD
	 Wallingford	•	Verenigd	Koninkrijk	•	01491204100	•	 

	 www.villagefabrics.co.uk

7 De Quiltsteek
	 Best	•	Nederland	•	0499371863	•	www.dequiltsteek.nl

8 De Stoffenwinkel
	 Duffel	•	Belgie	•	015313839	•	www.destoffenwinkel.be

10 Handwerkzaak Marij
	 Beek	•	Nederland	•	0464371090	•	www.quiltwinkelmarij.nl

11 Monique Antique
	 Eindhoven	•	Nederland	•	0611862445	•	moniqueantique.nl

14 Trapsuutjies Textielverf
	 Roosendaal	•	Nederland	•	0645370871	•	www.trapsuutjies.com

15 Bellus S.R.O.
	 Prague	4	•	Tsjechie	•	0724961073	•	www.bellus-gallery.com

16 Petra Prins Patchwork & Quilting
	 Zutphen	•	Nederland	•	0575565163	•	www.petraprinspatchwork.com

17 Marrie’s Atelier
	 Rhenen	•	Nederland	•	0317740252	•	www.marries-atelier.nl

18 Elly Prins Machine Quilting
	 Zoetermeer	•	Nederland	•	0793616020	•	www.machinequilting.nl

19 Kashmir Heritage
	 Amersfoort	•	Nederland	•	0612526099	•	www.kashmirheritage.nl

20 Quiltwinkel Margreet Otto
	 Woerden	•	Nederland	•	0348415386	•	www.margreetotto.nl

21 Quilt it & Dotty
	 Tilburg	•	Nederland	•	0135112501	•	www.quilt-it.nl

22 Innova Longarm
	 Frogner	•	Noorwegen	•	095817120	•	www.innovalongarm.com

23 The Log Cabin
	 Selfkant	-	Hillensberg	•	Duitsland	•	01751078000	•	www.thelogcabin.de

24 Calico House
	 Antwerpen	•	Belgie	•	032336023	•	www.calico-house.be

25 Rio Designs
	 Rushden	•	Verenigd	Koninkrijk	•	01763288234	•	www.contentedcat.co.uk

25 The Contented Cat
	 Rushden	•	Verenigd	Koninkrijk	•	01763288234	•	www.contentedcat.co.uk

26 Bordurama
	 Rijen	•	Nederland	•	0161851602	•	www.bordurama.nl

	 www.daylightshop.com

28 Klazien’s Kreatie
	 Wapenveld	•	Nederland	•	0384470574	•	www.klazienskreatie.nl

29 Stofflichkeiten
	 Laubach	•	Duitsland	•	06405500943	•	www.stofflichkeiten.de

31 Michael Powell Art
	 Roath,	Cardiff	•	Verenigd	Koninkrijk	•	02920496000	•	

	 www.michaelpowellart.com

32 Hobby-Time
	 Zeewolde	•	Nederland	•	0365226103	•	http://www.hobby-time.nl

33 Werkstatt für Textilgestaltung
	 Wittmund	•	Duitsland	•	044623139	•	www.mbehrends-kohl.de

35 Tambani
	 Bergeijk	•	Nederland	•	0497575127	•	www.tambini.co.za

37 Foltvilag KFT
	 Tatabanya	•	Hongarije	•	0305821611	•	www.foltvilag.hu

40 Quiltboutique
	 Zaamslag	•	Nederland	•	0649131571	•	www.quiltboutique.nl

41 Fa. Carol Cox
	 Utrecht	•	Nederland	•	0302331812	•	www.carolcox.nl

41 Oakshott and Company Ltd
	 Brockworth,	Glos	•	Verenigd	Koninkrijk	•	01452371571	•	

	 www.oakshottfabrics.com

42 An3nA Quiltkamer
	 Grave	•	Nederland	•	0641777761	•	www.an3na.nl

43 Kwataniza
	 Amsterdam	•	Nederland	•	0206975145	•	www.kwataniza.nl

44 Created by Mascha
	 Uden	•	Nederland	•	0618333630	•	www.createdbymascha.nl/

45 Jookies
	 Eibergen	•	Nederland	•	0545292020	•	http://www.jookies.nl

46 Pezzettino Quilting
	 Epe	•	Nederland	•	0622115686	•	www.pezzettino.com

48 Mijn-eigen.nl
	 Veldhoven	•	Nederland	•	0402523866	•	www.mijn-eigen.nl

49 Quiltshop-online
	 Gieten	•	Nederland	•	0592265535	•	www.quiltshop-online.com

50 Quilt-Atelier Trijntje van der Horst
	 Sebaldeburen	•	Nederland	•	0594612079	•	www.quilt-atelier.nl

51 Sew Enchanting
	 Princetown,	Devon	•	Verenigd	Koninkrijk	•	01364654552	•	

	 www.sewenchanting.co.uk/

52 Quiltshop Leur
	 Etten	Leur	•	Nederland	•	0765035599	•	www.quiltshop.nl

53 Reve de Quilts SNC
	 Embourg	•	Belgie	•	0475667661	•	www.revedequilts.be

54 Stichting Mimariposa
	 Bladel	•	Nederland	•		•	www.mimariposa.org

55 Kaleidoscope Books
	 Milngavie,	Schotland	•	Verenigd	Koninkrijk	•	01360622815	•	

	 www.kalquilts.com

56 Atelier Quiltpuzzel
	 Eindhoven	•	Nederland	•	0402436343	•	www.quiltpuzzel.com

58 Mijn hobby shop
	 Dorst	•	Nederland	•	0161412057	•	www.mijnhobbyshop.nl

59 Naaimachine Totaal
	 Kerkrade	•	Nederland	•	0455431693	•	www.naaimachinetotaal.nl

60 Niessen Naaimachines
	 Veenendaal	•	Nederland	•	0318519605	•	

	 www.niessennaaimachines.nl

61 Handi Quilter
	 Mühlau	•	Duitsland	•	013722140820	•	www.handiquilter.de

62 Baby Lock Deutschland GmbH
	 Mühlau	•	Duitsland	•	013722140820	•	www.babylock.de

63 Quiltmania
	 Saint-Etienne	De	Montluc	•	Frankrijk	•	0240868686	•	

	 www.quiltmania.com
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Expo VEldhoVEn
Expo VEldhoVEn 2014

opening hours
Friday, May 2 2014
 10 am – 5 pm
Saturday, May 3 2014  
 10 am – 5 pm
Sunday, May 4 2014   
 10 am – 5 pm

Openingstijden
Vrijdag 2 mei 2014   
 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag 3 mei 2014   
 10.00 – 17.00 uur
Zondag 4 mei 2014   
 10.00 – 17.00 uur

Visiting address
Bezoekadres
NH Koningshof
Locht 117
5504 RM Veldhoven
The Netherlands

Colophon
COLOFON

Expo VEldhoVEn 2014 
magazine is a publication 
of Textile Festivals:
EXPO VELDHOVEN 2014 
magazine is een uitgave 
van Textile Festivals:
Irislaan 11 
NL-5595 EH Leende
The Netherlands
T  +31 40 711 40 33
E  info@textile-festivals.com
W www.textile-festivals.com

Editorial office
Redactie
Noortje de Kort
T +31 40 711 40 33
E n.dekort@textile-festivals.com

design
Vormgeving
Drukkerij Boonen
T +32 11-44 03 60
E info@drukkerijboonen.be 
W www.drukkerijboonen.be 

My team and me organize the Open European 
Quilt Championships with pleasure already for 
many years. The festival has grown over the 
years as has the team that still performs her 
tasks with unprecedented enthusiasm. Luckily, 
I do not lack enthusiasm either. This resulted in 
EXPO VELDHOVEN 2014, the second festival next 
to the championships. This year we celebrate the 
second edition of EXPO VELDHOVEN with special 

guest collections, interesting workshops and a wide range of shops.

We organize the festivals with so much pleasure because both the 
audience and the artists visibly enjoy the show. Quilts made with 
so much passion deserve an international stage. This feeling is the 
origin of the long-cherished dream to organize an international 
quilt exhibition in a metropolitan area. This dream comes true with 
the nascence of EXPO BERLIN 2014 that takes place from May 30th 
until June 1st, 2014. Until then hard work precedes dreaming. I 
am curious about what new dreams are fueled by EXPO BERLIN. 
However, there is already one thing I am sure of. The enthusiasm 
of the team and the passion for quilting of our visitors and artists 
is contagious 

I hope you enjoy EXPO VELDHOVEN 2014 as much as my team 
and I do.

Ada Honders

Al jaren worden de Open Europese Quilt Kam pioen schappen met 
enorm veel plezier door mijn team en mijzelf georganiseerd. 
Het evenement is door de jaren heen gegroeid evenals het team 
dat haar taken nog altijd met ongekend enthousiasme uitvoert. 
Aan enthousiasme ontbreekt het mijzelf gelukkig ook niet. 
Hieruit ontstond EXPO VELDHOVEN als tweede festival naast de 
kampioenschappen. Dit jaar vieren we alweer de tweede editie 
van EXPO VELDHOVEN met bijzondere gastcollecties, interessante 
workshops en een uitgebreid winkelaanbod. 

We werken met zoveel plezier aan de festivals omdat zowel het 
publiek als de artiesten zichtbaar genieten van de tentoonstelling 
en alles er omheen. Quilts die met zoveel passie worden gemaakt 
verdienen een internationaal podium. Dit gevoel is de oorsprong van 
de lang gekoesterde droom een internationale quilttentoonstelling 
te organiseren in een wereldstad. Van 30 mei tot en met 1 juni 
2014 wordt deze droom werkelijkheid met de geboorte van EXPO 
BERLIN 2014. Tot die tijd heeft hard werken voorrang op dromen. 
Ik ben heel benieuwd welke dromen worden aangewakkerd door 
EXPO BERLIN. Maar dat het enthousiasme van het team en de 
passie voor quilten van het publiek en de artiesten aanstekelijk 
werkt, staat vast. 

Ik wens u bijzonder veel plezier tijdens EXPO VELDHOVEN 2014. Ik 
hoop dat u er net zo van geniet als mijn team en ik.

Ada Honders
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To do at Expo VEldhoVEn 

Wat is er te doen? 

Whether you want to admire the guest collections, develop your quilting techniques or shop 
for new materials and equipment at the many booths. EXPO VELDHOVEN 2014 has it all!

Guest collection
This year we have composed a beautiful 
exhibition with unique guest collections from 
all over the world. We welcome guest 
collections of quilt artists from Europe and 
far beyond, for instance Japan, Israel and 
Egypt. In addition to this, we proudly present 
the price winning quilts of OEQC 2013. 
Furthermore, we host a wonderful guest 
collection which commemorates Red Mimma.

Improve your techniques
The beautiful works of art that are on display 
during EXPO VELDHOVEN 2014 might inspire 
you immediately. In case you do not only 
want to admire the work of others, be sure 
to visit demonstrations of specifi c quilting 
techniques in the demonstration area. 

Eager to practice the demonstrated tech-
niques yourself? Participate in one of our 
workshops! Please notice that the availability 
of workshop tickets is limited. Order your 
tickets in time to make sure you can partici-
pate in the workshop of your preference. 
Tickets are online available via 
www.textile-festivals.com/ticketshop/ 

Shopping
We are happy to welcome numerous shops 
at EXPO VELDHOVEN 2014 again. The stall-
holders offer the most beautiful fabrics and 
quilting materials. If you are looking for fab-
rics, patterns, equipment or a new sewing 
machine, you will fi nd it all at the booths of 
our stallholders. 

Er is voor ieder wat wils op EXPO VELDHOVEN 2014, of u nu komt bewonderen, uw technie-
ken komt ontwikkelen of komt winkelen.

Bewonderen
Ook dit jaar hebben we ons uiterste best 
 gedaan om een unieke verzameling gastcol-
lecties tentoon te stellen. We verwelkomen 
een groot aantal gastcollecties van quiltar-
tiesten uit Europa en ver daarbuiten, 
 waaronder Japan, Israël en Egypte. Daar-
naast presenteren wij met gepaste trots de 
prijswinnende quilts van OEQC 2013 en ont-
vangen wij een prachtige gastcollectie ter 
nagedachtenis aan Red Mimma.

Techniek ontwikkelen 
De prachtige werken die u kunt bewonderen 
tijdens EXPO VELDHOVEN 2014 inspireren u 
wellicht direct. Wilt u niet alleen kijken naar 
al dat moois, wees er dan zeker van dat u 
demonstraties van specifi eke technieken in 

de demonstratieruimte bijwoont. Heeft u na 
het zien van de demonstraties de smaak te 
pakken, dan kunt u zich aanmelden voor een 
van onze workshops. Maar let op, de work-
shops hebben beperkte capaciteit. Koop uw 
kaarten voor de workshops op tijd om zeker 
te zijn van een plaats. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.textile-festivals.com/ticketshop/  

Winkelen
Zoals ieder jaar ontvangen wij een groot 
aantal standhouders die de beste en de 
mooiste quiltstoffen en materialen aanbie-
den. Of u nu op zoek bent naar stoffen, pa-
tronen, materialen of een nieuwe naaima-
chine, u vindt het bij onze standhouders.
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Elisabeth nacenta de la Croix – Switzerland

Imagine… Improvisational landscapes

Since 1992 I play with fabrics using traditional patchwork tech-
niques which led me to a more contemporary style.

Inspiration comes from the images registered in my memory 
during the daily walks with my dog in parks, in the mountains, 
along Leman’s lake, or from images of TV programs or from 
magazines and books. It is not about reproducing a pattern, but 

it is a kind of expressive language mixing sewing, embroidery, painting and collage.

I like all the different parts of my work which is exclusively based on improvisation. The choice of the 
range of colours, the fabric selection, the construction, the sewing, the embellishment and even the 
binding. In my landscapes, I only work with simple shapes such as squares and rectangles cut and 
settled in an improvisational way.

My fantasy decides which colours, intensity and tones I use to give life to the whole design. I mainly 
use hand dyed fabrics and batiks, strong with their shapes, shades and vivid colours.

I feel concerned by the impact our way of life has on our world, but it is with a positive tone of voice 
that I reproduce in my textile landscapes a whole world of colours.

Elisabeth Nacenta de la Croix – Zwitserland

Stelt u zich eens voor… geïmproviseerde landschappen

Sinds 1992 speel ik met stoffen waarbij ik gebruik maak van traditionele patchwork technieken. Die 
hebben me uiteindelijk geleid naar een meer eigentijdse stijl.

Mijn inspiratie komt van de beelden die ik onthoud van de dagelijkse wandelingen met mijn hond 
in parken, in de bergen of langs het meer van Genève. Ook beelden van TV, uit magazines of uit 
boeken kunnen mij inspiratie geven. Het gaat niet om het namaken van een patroon, het is een soort 
van expressieve taal waarbij naaien, borduren, verven en collage met elkaar gecombineerd worden.

Ik vind alle onderdelen van mijn werk leuk die uitsluitend gebaseerd zijn op improvisatie: de keuze 
van het kleurenpalet, de selectie van stoffen, het in elkaar zetten, het naaien, de versiering en zelfs 
het afbiezen.

In mijn landschappen werk ik met eenvoudige vormen als vierkanten en rechthoeken, in een geïm-
proviseerde manier geknipt en gerangschikt.

Mijn fantasie bepaalt de kleuren en welke intensiteit en tonen ik gebruik om het hele design tot leven 
te wekken. Ik gebruik voornamelijk met de hand geverfde stoffen en batiks, die zo sterk zijn met hun 
vormen, schaduwen en levendige kleuren.

Ik ben bezorgd over hoe onze manier van leven de wereld beïnvloedt, maar het is met een positieve 
“tone of voice” waarmee ik in mijn textiel landschappen een hele wereld van kleuren reproduceer.

Guest collections
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Reiko Kato – Japan

During high school Reiko Kato started quilt-
ing. She opened a quilt shop and school in 
Tokyo in 2001. The next few years magazines 
in Japan issued her work. In 2007 her book 
“Sue & Billy Pattern Book” is published by 
Quiltmania in France and she started to travel 
to France, Korea and Taiwan. The next years 
she explored Europe and in 2010 she went 
to the USA.

Now she is famous and you are welcome to greet her and share her fabulous work at EXPO VELD-
HOVEN.

Reiko Kato – Japan

Reiko Kato begon met quilten tijdens haar middelbare schooltijd. Ze opende een quiltwinkel en 
-school in Tokyo in 2001. In de daaropvolgende jaren verscheen haar werk regelmatig in Japanse 
magazines en in 2007 werd haar boek “Sue & Billy Pattern Book” uitgegeven door Quiltmania in 
Frankrijk. Ze reisde naar Frankrijk, Korea en Taiwan en ontdekte ook de rest van Europa. In 2010 
ging ze naar Amerika.

Nu is ze beroemd en u bent van harte welkom om haar te ontmoeten en haar fantastische werk te 
bewonderen op EXPO VELDHOVEN.

Willy doreleijers - The netherlands - Nederland

My images
I live in this world,
in between things and impressions.
I observe
and take them in.

Everyday things.
I look for them,
encounter them
and show them.

A door, an alley, an animal,
a letter, a tree, a building.
Just the daily things, 
the everyday.

Small emotional monuments,
poetically magnified,
a stage for attention.

Accentuating, leaving out,
twisting, enlarging,
reducing, distorting, 
doubling.
My image in line, form and colour,

I am a monuARTal thinker.

Mijn beelden
Ik leef in deze wereld,
tussen dingen en impressies.
Ik kijk
en neem ze op in mijn gedachten.

Alledaagse dingen.
Ik zoek er naar,
kom ze tegen
en laat ze zien.

Een deur, een straatje, een dier,
een letter, een boom, een gebouw.
Gewoon de alledaagse dingen, 
der Alltag.

Monumentjes van gevoel,
poëtisch uitvergroot,
een podium voor aandacht.

Het aanzetten, het weg laten,
het verdraaien, het vergroten,
het verkleinen, vertekenen, 
verdubbelen.
Mijn beeld in lijn, vorm en kleur.

Ik ben een monuARTaal denker.
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maandag  gesloten
dinsdag    gesloten
woensdag  10.00 - 17.00
donderdag 10.00 - 17.00
vrijdag        10.00 - 17.00 
zaterdag     10.00 - 17.00

Leidsestraat 2
3443 BV Woerden

0348 415386
www.margreetotto.nl w
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van Kinsbergenstraat 15
5612 LK Eindhoven
Tel.: 040-2 43 63 43

Openingstijden:
Dinsdag t/m Zaterdag

10:00 tot 17:00

RèVE DE QUILTS SNC
PATCHWORK - BRODERIE
CARTE DE FIDELITE

Yvette VERHELST
WE de 10 h à 18 h ou sur RDV
Dès le 21/04/2010 
en + Mer. et Ven.
de 14 h à 18 h

43 avenue Albert 1er
B-4053 EMBOURG
32-(0)475/66.76.61
quiltsdreams@skynet.be
revedequilts.be

NAAIMACHINES
VEGHEL

SERVICE,
    KWALITEIT EN
    CREATIVITEIT

Wij gaan door 
waar anderen stoppen!

Molenstraat 81 • NL-5461 JP Veghel 
Tel.: 0413-363293

www.rijkersnaaimachines.nl
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Eva have – denmark

I was born in 1944 and educated as Technical 
Designer and employed at several consulting 
engineering firms. I am married and blessed 
with three children and two grandchildren.

Autodidact quilter – supplied with different 
classes for quilting and patchworking.
I have been quilting since 1978, but mainly 
in my spare time.

I started quilting seriously in 1994, where I used traditional patterns. However that did not last for long. 
I found it much more interesting to design my own quilt, and suddenly it ended up in Art Quilts.
Today my inspiration comes from the world around me, daily life and ordinary things give me the ideas for 
my quilts.

I am a member of the Scandinavian Art textile group ”QuilteQunstnerne”, The “SAQA” group and “The Danish 
Patchwork Guild” and I am committee member of a local patchwork group “Limfjorden”.

Exhibitions
I have participated in different exhibitions in quite a few countries such as Austria, France, Belgium, Holland, 
Japan, Spain, Germany, England, Poland, Holland, Canada, Hungary, Scotland and South Africa. All the 
Scandinavian countries – Norway, Sweden, Finland and Iceland have also hosted my quilts and – of course 
– many, many places in Denmark.

My other hobbies
I like to play golf which I started doing in 1996.
I collect thimbles and my collection recently exceeded 2000 different thimbles.
I also collect pin cushions, where my favorites are figurines.

Eva Have – Denemarken

Ik ben geboren in 1944 en opgeleid als Technisch Designer. Ik heb gewerkt bij verschillende “engineering 
consultancy” firma’s. Verder ben ik getrouwd en gezegend met drie kinderen en twee kleinkinderen.

Autodidact quilter – diverse cursussen gevolgd voor het maken van quilts.
Ik maak al quilts sinds 1978, maar voornamelijk in mijn vrije tijd. Pas in 1994 ben ik serieus quilts gaan 
maken waarbij ik traditionele patronen gebruikte, maar dat duurde niet lang. Ik vond het veel interessanter 
om mijn eigen quilt te ontwerpen en plotseling maakte ik “Art Quilts”.
Ik haal mijn inspiratie tegenwoordig uit de wereld om me heen, de ideeën voor mijn quilts ontstaan uit mijn 
dagelijkse leven en gewone dingen.

Ik ben lid van de Scandinavische Art Textile Groep ”QuilteQunstnerne”, De “SAQA” group en “The Danish 
Patchwork Guild”. Verder ben ik lid van het comité van een lokale patchwork groep “Limfjorden”.

Tentoonstellingen
Ik heb deelgenomen aan verschillende tentoonstellingen in behoorlijk wat landen, waaronder Oostenrijk, 
Frankrijk, België, Nederland, Japan, Spanje, Duitsland, Engeland, Polen, Canada, Hongarije, Schotland en 
Zuid Afrika. Daarnaast hebben ook alle Scandinavische landen – Noorwegen, Finland en IJsland – mijn quilts 
al gehuisvest en ze waren vanzelfsprekend ook te zien op vele, vele plaatsen in mijn thuisland Denemarken.

Mijn andere hobby’s
Ik speel graag golf, waarmee ik in 1996 begonnen ben.
Ik verzamel ook vingerhoedjes en mijn collectie bestaat inmiddels al uit meer dan 2000 verschillende 
vingerhoedjes. Tot slot verzamel ik ook speldenkussens, waarbij beeldjes favoriet zijn.
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Sweet Sixteen

Avanté

www.quiltandpatchwork.com

The new way, quilting and patchwork needs

to buy on the internet.
Sewing thread, stencils, patterns, rulers, accessories,

... and MUCH more.

l 16“ throat to accommodate your larger projects 

l Smooth table surface assures even quilting

l Speeds up to 1500 precision stitches-per-minute

l Use Half-Stich for basting or walking stitch

l Accurate thread tension for each thread

l LED ring light with 28 LED lights

l Color touch-screen

l 18“ throat to accomadte your large projects

l 15“ of open quilting space: quilt from crib to king

   with ease

l 2 modes of stitch-regulation: Precision and Cruise

l Consistent stitch quality from 4 stitch-per-inch

  up to 18 stitches-per-inch

l Speeds up to 1800 precision stitches-per-minute

l Color touch-screen on front and back handlebars

l switching quickly from manuel mode to stitch-

  regulation mode

baby lock Deutschland GmbH I Neue Str. 2 I 09241 Mühlau
Telefon: 03722 / 4082-0 I Telefax: 03722 / 4082 - 29 I Internet: www.handiquilter.de I Email: info@handiquilter.de
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Rachel Covo – Israel

Rachel Covo was born in Bulgaria and immigrated to Israel 
at the age of nine. She is a graduate from the Wingate In-
stitute and was a gym teacher. She has a B.A. degree in He-
brew Literature and Education from the Hebrew University 
in Jerusalem and a B.A. in History of Art from the Tel Aviv 
University.

During all these years she participated in many courses: 
collage, bobbing lace, silk painting, batik, pappies mache, 

embroidery and quilt for a few years in Shenkar Institute. She took Artists Classes abroad as well, 
for instance in The Netherlands, USA, France, Austria and Canada.

Rachel exhibited in six solo exhibitions and many group exhibitions in Israel and abroad. She was 
awarded a prize for one of her quilts exhibited in the Netherlands. She is a member of the Israel Quilt 
Association, the Israel Artist Association and the International Quilt Association.

Rachel is married, mother of tree daughters and seven grandchildren.

Rachel Covo – Israël

Rachel Covo is geboren in Bulgarije en geëmmigreerd naar Israël op negenjarige leeftijd. Ze is 
afgestudeerd aan het Wingate Institute en was gymlerares. Ze heeft een bachelor degree in He-
breeuwse literatuur en educatie van de Hebrew University in Jerusalem en tevens een bachelor in 
kunstgeschiedenis van de Tel Aviv University.

Ze heeft gedurende een aantal jaren deelgenomen aan vele cursussen; collages, verven van zijde, 
batik, borduurwerk, papier maché en quilts bij het Shenkar Institute. Daarnaast heeft ze ook nog 
diverse artistieke cursussen en workshops gevolgd in het buitenland, onder andere in Amerika, 
Frankrijk, Oostenrijk, Canada en Nederland.

Rachel exposeerde haar werken in zes solo exposities en vele groepsexposities in Israël en het 
buitenland en won een prijs voor één van haar quilts in Nederland. Ze is lid van de Israel Quilt As-
sociation, de Israel Artist Association en van de International Quilt Association.

Rachel is getrouwd en moeder van drie dochters. Ze heeft zeven kleinkinderen.

Sophie Furbeyre – France

Sophie Furbeyre creates wonderful and unique 
textile artworks by combining fabric, paint 
and silk with a sewing machine. Sophie is a 
leading international artist in her field. Since 
her childhood, her love for fabrics and crafts has 
led her to explore and experiment with various 
disciplines and materials. She has used sewing, 
crochet, knitting, painting, felting, leather 
carving and many more.

For twenty years Sophie has translated her ideas into fantastic patchwork, beautiful textile art, felt 
art and wearable art. She has taught workshops all over Europe. Sophie currently lives in Paris and 
will be showing her creations, always different, where fantastic vibrancy of materials, colours and 
fabrics are mixed brillantly with embroideries and original embellishments. She is in a constant 
search of structures, textures and varied textile mediums with new materials.
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JANOME verbreedt letterlijk en figuurlijk uw horizon!

Met één van de “HORIZON” modellen begint je creatieve reis!
 

    Maakt u graag mooie quilts of andere grote projecten . . .
    dan is een JANOME “HORIZON” model dé naaimachine voor u.

    Tijdens de “Quilt Expo” demonstreren wij ook onze nieuwste 
    “HORIZON” modellen, de MC 8900 en MC 8200. 
    Enkele specificaties zijn: het unieke AcuFeed Flex™ systeem, 
    een extra grote werkruimte en een steekbreedte van 9mm.

Voor persoonlijk advies en net dat beetje meer . . .

Niessen Naaimachines - Veenendaal / +31 (0)318 519605
Naaimachine Totaal - Kerkrade / +31 (0)45 5431693

Janome Europe B.V. - www.janome.nl / info@janome.nl

www.machinequilting.nl
Expert in het machinaal afwerken van uw quilt

www.sewezi.nl
O�ciële Europese dealer van de sewezi naaitafel

xl brede stoffen tussenvullingen garens

Demonstratie van de
SEWEZI BASIC

 & 

SEWEZI GRANDE
in stand nummer: 

Gra
tis

  F
at 

Quar
ter



NIEUW
SewEzi GRANDE voor zware

en/of grotere naaimachines
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Petra Prins  
Patchwork & Quilting 

 

 
 

 een grote collectie  patchworkstoffen 
 veel boeken 
 patchwork- en quiltbenodigdheden 
 cursussen  & workshops 

 
Vaaltstraat 20a    7201 DA Zutphen NL 

+31 (0)575 565163 
info@petraprinspatchwork.nl 

www.petraprinspatchwork.com 
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Sophie’s work has been on display in Japan, the USA as well as numerous countries in Europe. Her Book 
«Patchwork Formes et Couleurs», with her own patchwork techniques, has been published in in 2005.

Sophie Furbeyre – Frankrijk

Sophie Furbeyre creëert unieke textiel kunstwerken door stoffen, verf en zijde te combineren met haar 
naaimachine. Sophie is een internationaal erkend artieste en al in haar kindertijd experimenteerde ze 
volop met diverse materialen en technieken uit liefde voor stoffen en handwerk. Ze gebruikt niet alleen 
de naaimachine maar ook andere technieken als haken, breien, vilten, leer snijden en verven.

Al 20 jaar weet Sophie haar ideeën te vertalen in fantastisch patchwork, prachtige textielkunst, vilt-
kunst en kunstzinnige kleding. Ze geeft workshops in heel Europa en woont tegenwoordig in Parijs. Op 
EXPO VELDHOVEN 2014 zal ze haar creaties tentoonstellen zodat u kunt genieten van de fantastische 
levendigheid van haar materialen, kleuren en stoffen, briljant gecombineerd met borduurwerken en 
originele versieringen. Ze is constant op zoek naar nieuwe structuren, texturen en gevarieerde textiel 
materialen en haar creaties zijn dan ook altijd anders.

Sophies werk was reeds te zien in Japan, Amerika en vele landen in Europa. In haar boek “Patchwork 
Formes et Couleurs” uit 2005 kunt u meer lezen over haar eigen patchwork technieken.

Gillian Travis – United Kingdom

I am an award winning textile artist based in a small 
village in the North of England and I have a studio near 
my home that I have developed to accommodate creative 
textiles courses. I love teaching and passing on my skills, 
ideas and enthusiasm to students of all ages.

I travel extensively for pleasure and my teaching, and 
make regular trips to India. Most of the textiles I make 
are inspired by my travels. I take lots of photographs and 

later use them to design and develop into quilts.

My work is colourful and contemporary, I specialise in paint, print, felt and machine stitch, and always 
use natural fabrics. My work is happy and cheerful and I hope it makes you smile!

My two self-published books and the several kits that I have produced continue to sell well.

Gillian Travis – Verenigd Koninkrijk

Ik ben een prijswinnende textiel artieste en woon in een klein dorpje in het noorden van Engeland. 
Ik heb een studio vlakbij mijn huis die ik heb ingericht om “creative textile” cursussen te geven. Ik 
vind het geweldig om mijn vaardigheden, ideeën en enthousiasme door te geven aan studenten van 
alle leeftijden.

Ik reis veel, voor mijn plezier maar ook om les te geven. Ik reis regelmatig naar India en voor de 
meeste textiel kunstwerken die ik maak haal ik inspiratie uit deze reizen. Ik maak veel foto’s die ik 
later gebruik om quilts te maken.

Mijn werk is kleurrijk en eigentijds. Ik heb mezelf gespecialiseerd in verf, print, vilt en machinenaaien 
en maak altijd gebruik van natuurlijke stoffen. Mijn werk is altijd vrolijk en ik hoop dat u ervan moet 
glimlachen!

Verder heb ik ook twee boeken gepubliceerd en ik heb diverse pakketten geproduceerd.
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Innova, the only machine
Built to Quilt!™

®

See Us At 
Stand #5!

did you know that…
• …EXPO VELDHOVEN is organized for the second time.

• …EXPO VELDHOVEN welcomes twenty guest collections of 
quilts.

• …Reiko Kato travelled 9211 kilometers to arrive in Veldhoven.

• …6300 cups of coffee are drunk every day at 
EXPO VELDHOVEN.

• …EXPO VELDHOVEN has a German sister, EXPO BERLIN 2014.

• …Tickets for EXPO BERLIN 2014 are now online available at 
our website.

• …OEQC is organized for the 18th time.

• …The registration for OEQC 2014 closes 
on May 10, 2014.

• …All events are organized by Textile Festivals

2014

EXPO
BERLIN

30,
 31

 May

& 1 
Ju

ne

EXPO BERLIN
May 30th, 31st – June 1st 2014
NH Hotel Friedrichstrasse Berlin, Germany
Opening times 10  am – 7 pm daily
www.textile-festivals.com

EXPO BERLIN

“buy one get two”
“1 halen 2 betalen”

If you buy your ticket for EXPO BERLIN at the 
entrance of EXPO VELDHOVEN, you get two.

Indien u uw kaartje voor EXPO BERLIN 
aan de kassa in Veldhoven tijdens 

EXPO VELDHOVEN koopt krijgt u er twee.

“buy one get two”
“2 halen 1 betalen”

If you buy your ticket for EXPO BERLIN at the 
entrance of EXPO VELDHOVEN, you get two.

Indien u uw kaartje voor EXPO BERLIN 
aan de kassa in Veldhoven tijdens 

EXPO VELDHOVEN koopt krijgt u er twee.
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The tentmakers of old Cairo - Egypt       

“‘Tentmaking” is an ancient art from Egypt passed on 
from generation to generation over the centuries. The 
pieces, which are now more commonly used as wall 
hangings and works of art, are all hand done needle 
turned appliqué. Made uniquely by the men of Egypt. 
These exquisite pieces were originally used for deco-
rating the inside of tents or for decorating the streets 
during Ramadan, wedding feasts, most celebrations 
and also for funerals.

The work, which is done entirely by men, is called TENTMAKING because the brilliant applique you 
see around you is traditionally stitched onto canvas as the lining of tents and used to line tents creat-
ing a wonderful vision inside the tent. On the outside a visitor would see white canvas. Step inside a 
large tent and the walls are bright, dazzling and impressive.

The tentmakers’ art is dying. Cheap prints now copy the hand-stitched, needle-turned applique and 
are so much cheaper that they are replacing the tentmakers’ traditional work at all celebrations in 
Egypt resulting in a massive decline in the number of skilled artists for this beautiful work.

De tentmakers uit oud Caïro - Egypte

“Tenten maken” is een eeuwenoude kunst uit Egypte die is overgegaan van generatie op genera-
tie. Deze stukken, die nu meer gebruikt worden als muurdecoratie en kunst, zijn allemaal met de 
hand gemaakt door de tentmakers van Egypte. Deze uitmuntende stukken zijn eigenlijk gemaakt 
om tenten aan de binnenzijde te decoreren, of om de straten te versieren gedurende de Ramadan, 
bruiloften en andere feesten. Soms worden ze ook gebruikt bij begrafenissen.
Dit werk, dat volledig door mannen wordt gedaan, heet “tentmaking” omdat de brilliante applique 
die u ziet traditioneel aan de binnenkant van een tent wordt bevestigd. Dit zorgt voor een prachtig 
uitzicht in de tent, terwijl men buiten alleen een witte buitenkant ziet. Als een bezoeker dan de tent 
binnenstapt wordt deze overdonderd door de indrukwekkende binnenkant.

Het vak van tentmaker is aan het uitsterven. Tegenwoordig worden goedkope prints gebruikt in 
plaats van de dure handgemaakte kunstwerken van de tentmakers, waardoor er steeds minder 
artiesten zijn die deze traditionele vaardigheid beheersen.

Ferret – United Kingdom

Ferret’s work covers a range of styles 
and techniques. She has a passion for 
traditional patchwork, but since pur-
chasing a longarm quilting machine she 
has also discovered a love of wholecloth 
quilts. However, she is best known for 
her art quilts and is keen to push the 
boundaries of the craft.

Ferret – Verenigd Koninkrijk

Het werk van Ferret beslaat een hele reeks van stijlen en technieken. Ze heeft een passie voor 
traditioneel patchwork, maar sinds ze een longarm quilt machine heeft gekocht is er ook een liefde 
voor grote quilts bij haar ontstaan. Zij is echter het meest bekend om haar art quilts en wil graag de 
grenzen van dit vak verleggen.
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Trijntje van der horst – The netherlands

Already at a young age I sewed, knitted and embroi-
dered doll clothes. Later on I started to make my own 
clothes. After many workshops I mastered different quilt 
techniques. I worked in health care for years. However, I 
always found teaching workshops more enjoyable. This 
resulted in the opening of my own quilt shop, already 
ten years ago.

The border prints of Jiny Beyer truly intrigue me. You 
can make such unique, beautiful quilts with classic and modern designs.

Trijntje van der Horst – Nederland

Al op jonge leeftijd was ik bezig met poppenkleertjes naaien, breien en borduren. Later maakte ik mijn 
eigen kleding, en begon ik mij na vele workshops diverse technieken op quiltgebied eigen te maken.
Jaren werkte ik in de zorg, maar het geven van workshops vond ik toch leuker. En een quiltwinkel 
werd geboren, alweer tien jaar geleden.
De randstoffen van Jinny Beyer intrigeren mij enorm! Dat je met zowel klassieke, als met moderne 
dessins zulke mooie, unieke quilts kunt maken!

Fibres Textiles – France

Fibres textiles is a guest exhibition at EXPO VELDHOVEN 2014 
accompanied by Marion Gauvin and her angora rabbit Penelope. 
This exhibition of yarns is a journey through the different 
continents, where distinctive materials and spinning techniques 
for each continent are shown.
For millennia, natural fibers from plants or animals, have been 
the essential raw material for the making of clothing and for 
home use. Fibers are found on all continents, and the many 
existing techniques for transforming fibers give evidence of the 
inventiveness of men and women since very old times.

Today, chemical and synthetical fibers dominate the market, but 
their limitations are known: waste of non-renewable resources, 
health issues. Biodegradable, renewable and often produced 
locally, natural fibers can play again an important role in our world.

Fibres Textiles – Frankrijk

Fibres textiles is een gasttentoonstelling tijdens EXPO VELDHOVEN 2014, vergezeld door Marion Gauvin 
en haar angora konijn Penelope. Deze tentoonstelling van garens is een reis langs de verschillende 
continenten, waarin de kenmerkende grondstoffen en spintechnieken voor ieder continent worden 
getoond.
Natuurlijke vezels uit planten of dieren zijn altijd de essentiële grondstof voor het maken van kleding 
en voor thuisgebruik geweest. Vezels zijn te vinden op alle continenten, en de vele bestaande 
technieken voor het transformeren van vezels zijn het bewijs van de inventiviteit van mensen sinds 
zeer oude tijden.

Tegenwoordig domineren chemische en synthetische vezels de markt, maar de gevolgen met 
betrekking tot afval, gezondheid en het uitputten van hulpbronnen zijn bekend. Biologisch afbreekbaar, 
recyclebaar en vaak lokaal geproduceerd, natuurlijke vezels kunnen weer een belangrijke rol gaan 
spelen in onze wereld.
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heidi Stegehuis – The netherlands

I was born in 1937 in Stuttgart, Germany and I am 
educated as a fashion designer. When I got married to 
a Dutch man I received the Dutch nationality. I am a 
mother of two daughters and I have five grandchildren.
In 1997, I started quilting and in 1998 I had my first quilt 
at the exhibition in Veldhoven. Later on I participated in 
various exhibitions all over the world; I have been to The 
Netherlands, Germany, England, France, Switzerland, 
Japan and the USA. I was a professional member of SAQA.

I love creating things from the world that surrounds me. I am inspired by reality as well as by dreams. 
The latest challenge for me is to paint my quilts. I took lessons from famous watercolor artists the last 
four years to learn this technique. I want to close the gap between watercolor art and quilting.

Heidi Stegehuis – Nederland

Heidi Stegehuis is geboren in 1937 in Stuttgart, Duitsland. Zij heeft de opleiding tot modeontwerpster 
gedaan. Toen Heidi trouwde met een Nederlandse man, kreeg zij de Nederlandse nationaliteit. 
Daarnaast is ze moeder van twee dochters en heeft ze vijf kleinkinderen.

Heidi startte met quilten in 1997. In 1998 werd haar eerste quilt tentoongesteld in Veldhoven. Daarna 
heeft ze deelgenomen aan diverse tentoonstellingen over de hele wereld, zoals Nederland, Duitsland, 
Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Japan en de Verenigde Staten. Daarnaast was zij ook professioneel 
lid van de SAQA.

Heidi creëert het liefst dingen uit de wereld om haar heen. Ze laat zich daarbij inspireren door zowel de 
werkelijkheid als haar dromen. Haar meest recente uitdaging is het schilderen van quilts. De afgelopen 
vier jaar heeft ze verschillende lessen genomen bij beroemde aquarelartiesten om deze techniek te 
leren beheersen. Heidi probeert de kloof tussen aquarelkunst en quilten te dichten.

Marlot pennings – The netherlands

All my life, I have worked with all kinds of 
textile. I finished a needle arts education 
in Tilburg and came into contact with 
a quilt group in Veldhoven. At first, I 
only made traditional work, but after 
participating in a workshop by Cherilyn 
Martin, I got addicted to art quilting. 
Due to intensive topstitching, I’m able 
to give my work it’s own character.

Marlot Pennings – Nederland

Ik ben mijn hele leven bezig geweest met allerlei vormen van textiel.
In Tilburg heb ik een opleiding gedaan voor de akte Ns (kunstnaaldvakken)
Ongeveer 15 jaar geleden ben ik in contact gekomen met een quiltgroep in Veldhoven.
Eerst maakte ik alleen traditioneel werk, maar na een workshop van Cherilyn Martin, ben ik verslingerd 
aan het art-quilten.
Ik maak gebruik van allerlei soorten textiel en garens. Veel lappen die ik gebruik, verf of bedruk ik 
zelf. Met steeds nieuwe experimenten blijft het voor mij een boeiend proces. Het werk krijgt door het 
intensief doorstikken een heel eigen karakter.
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By design – England

By Design’s new exhibition, 
Marginal – On the Edge, is 
launched this March. It is 
the sixth exhibition to be 
completed by the group 
in the twelve years of its 
existence.

By Design has eleven well-
known textile artists as members, 
who have developed strong bonds 
of friendship over time, perhaps 
because of their famous working 
method. Each member makes two 
identical ‘starter’ pieces based on her 
inspiration from the chosen theme. 
One is finished by its originator, and 
the second is passed on by lot to 

three group members in turn. The second piece is often substantially altered. For visitors it is a real 
fascination to compare the resulting pairs of pieces.

This latest exhibition has proved to be an exciting challenge, where different facets of the ‘Marginal 
– on the Edge’ theme were explored. Three people chose aspects of street life: Grace Meijer chose 
graffiti, Susan Chapman portrayed people on the street and Beverley Wood showed high rise housing. 
Others chose the countryside, for instance Lyn Lambert with field margins, and Hilary Richardson 
with concerns about species survival. Others chose extreme climates where life is hard; others, 
landscapes or seascapes where wild environments are under pressure.

By Design – Engeland

De nieuwe tentoonstelling van By Design, Marginal – On the Edge, is de zesde tentoonstelling van de 
groep tijdens haar twaalfjarig bestaan.

By Design bestaat uit elf bekende textiel artiesten, die in de loop der tijd een sterke vriendschappelijke 
band hebben opgebouwd, misschien wel vanwege hun beroemde werkwijze. Elk lid maakt twee 
identieke werken om mee te starten, gebaseerd op haar inspiratie van het gekozen thema. Eén van 
deze twee exemplaren wordt voltooid door dat lid zelf, maar het tweede exemplaar wordt om de 
beurt bewerkt door drie andere groepsleden, waarbij vaak grote wijzigingen worden doorgevoerd. 
Het is voor bezoekers erg fascinerend de twee exemplaren te vergelijken.

Deze tentoonstelling was een hele uitdaging, waarbij de verschillende facetten van het ‘Marginal – on 
the Edge’ thema verkend werden. Drie mensen kozen aspecten van het straatleven: Grace Meijer 
koos voor graffiti, Susan Chapman maakte een portret van mensen op straat en Beverley Wood 
koos voor hoge huizen. Anderen kozen juist voor het platteland, bijvoorbeeld Lyn Lambert met haar 
akkerranden en Hilary Richardson met bezorgdheid over overleven. Weer anderen kozen extreme 
klimaten, zoals landschappen of het zeeleven waar de natuur onder druk staat.
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Red Mimma – Italy

Mimma loved red, a deep red as intense as she was in 
everything she did.
This contest and show has been strongly supported by 
Bernina Italia and Annamaria Turchi in collaboration 
with Quilt Italia, of which she was a member, to create 
an event with the goal to celebrate the person of Angela 
Diana Coletta, known by her friends as Mimma.
Mimma, who was the director of Magic Patch, the first 
Italian magazine about patchwork, has always helped 

people who approached this passion in a generous and free of charge way.  
Mimma this is for you …

Red Mimma – Italië

Mimma hield van rood, een diepe kleur rood, al even intens als ze zelf was bij alles wat ze deed.
Deze wedstrijd en tentoonstelling heeft veel steun gehad van Bernina Italia en Annamaria Turchi, in 
samenwerking met Quilt Italia waarvan zij lid was. Dit evenement heeft als doel het eren van de 
persoon Angela Diana Coletta, bij haar vrienden beter bekend als Mimma.
Mimma, die directrice was van Magic Patch, het eerste Italiaanse magazine over patchwork, heeft altijd 
iedereen geholpen die deze passie benaderde op een gulle manier zonder daar iets voor terug te vragen. 
Mimma, dit is voor jou…

Samplers – The netherlands    

Samplers were made by girls between 5 and 14 
years of age as a way to practice embroidering 
and marking their linen and/or clothes. The 
alphabet was used for marking the linen and 
the figures to indicate the special items they 
possessed. In the early days one used to have 
their linen washed and bleached once or twice a 
year. To prevent exchanges or robberies the linen 
had to be marked.

The samplers were mostly made under mother’s direction, but later also under the direction of a 
‘Matrasse’ (teacher). In most cases the teacher was the headmaster’s wife. In about 1880 a school law 
was initiated in Holland which mentioned that at elementary schools girls had to be taught fine needle 
work. That’s why we see so many of the well-known red school samplers since 1880.
Visit the website of the Historical Museum De Bevelanden to read more about this collection.

Merklappen – Nederland    

Merklappen werden gemaakt door meisjes, in leeftijd varierend van 5 tot 14 jaar, als oefening voor het 
borduren en merken van het later door hen te maken linnengoed en/of kledingstukken voor hun uitzet. 
Het alfabet gebruikte men voor het merken van de linnenuitzet en de cijfers om aan te geven hoeveel 
men van een bepaald soort bezat.
Vroeger was het gebruikelijk om het linnengoed 1 à 2 keer per jaar naar wasserijen en blekerijen te 
brengen. Om diefstal of verwisseling te voorkomen moest het linnengoed derhalve gemerkt worden. De 
merklappen werden vaak onder moeders leiding gemaakt, maar ook wel onder leiding van een Matrasse 
(lerares). Dit was veelal de vrouw van de schoolmeester. Rond 1880 kwam de schoolwet waarin werd 
opgenomen, dat aan de lagere scholen onderwijs gegeven diende te worden in o.a. ‘fraaie handwerken 
voor meisjes’. Dit was de aanzet voor de welbekende rode schoollapjes (merklappen).
Bezoek de website van het Historisch Museum De Bevelanden voor meer informatie over deze collectie.
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Berthi Smith-Sanders – The netherlands

I have been interested in needlework for as long as I can 
remember. I’m mostly interested in the story behind the 
needlework. The story makes the textile come to life, passing 
through valuable information. This is also the case with the 
fourteen old Amish quilts that are shown at EXPO VELDHOVEN. 
These quilts are used by the Amish themselves and we know 
which quilt belonged to which family, and in which region or city 
that family lives. That information adds value to those quilts.

The old / antique textiles from my collection have been showed in multiple exhibitions over the past 
few years. I wrote multiple articles, among others for the magazine “Handwerken zonder grenzen” 
(“Needlework without borders”) and the American magazine “Piecework”. I also wrote two publications 
which I’ve published myself in 2003 and 2013: ‘Wascht en manghelt glat of ick sla iou vor iou gat’ and 
‘Merk- en stoplappen uit het Burgerweeshuis Amsterdam’.

Berthi Smith-Sanders – Nederland

Belangstelling voor het handwerk heb ik al zo lang als ik me kan herinneren. Mijn interesse gaat vooral 
uit naar het verhaal achter het handwerk. Door het verhaal gaat het textiel leven en waardevolle 
informatie wordt doorgegeven. Dit geldt ook voor de veertien oude Amish quilts die te zien zijn op de 
tentoonstelling. De quilts zijn door de Amish zelf gebruikt en van iedere quilt is bekend bij welke familie 
de quilt op het ledikant/bed lag en in welke regio/stad de familie woont. Deze extra informatie geeft 
toegevoegde waarde aan de quilts.

De afgelopen jaren zijn er meerdere exposities georganiseerd met oud/antiek textiel uit mijn collectie. 
Diverse artikelen heb ik geschreven voor onder andere het magazine Handwerken zonder Grenzen en 
een artikel voor het Amerikaanse magazine Piecework. Inmiddels heb ik twee publicaties geschreven 
die in eigen beheer zijn uitgegeven in 2003 en 2013: ‘Wascht en manghelt glat of ick sla iou vor iou 
gat’ en ‘Merk- en stoplappen uit het Burgerweeshuis Amsterdam’.
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Wist je dat…
• …EXPO VELDHOVEN voor de tweede keer georganiseerd wordt.

• …EXPO VELDHOVEN twintig gastcollecties verwelkomt.

• …Reiko Kato maar liefst 9211 kilometer gereisd heeft om in 
Veldhoven aan te komen.

• …Er op EXPO VELDHOVEN dagelijks 6300 koppen koffie 
gedronken worden.

• …EXPO VELDHOVEN binnenkort een Duits zusje krijgt, 
EXPO BERLIN 2014.

• …Kaarten voor EXPO BERLIN al online verkrijgbaar zijn.

• …Het OEQC voor de achttiende keer wordt georganiseerd.

• …De inschrijving voor deelname aan OEQC 2014 sluit op 
10 mei 2014.

• …Al deze evenementen door Textile Festivals 
worden georganiseerd?
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This event
is sponsored by:



24

Workshops during Expo VEldhoVEn 2014
When visiting a quilt exhibition, we hope you 
do not only enjoy other people’s work, but we 
also hope you will get inspired to work on a 
new technique or design yourself. So why not 
take part in one of our inspiring workshops? 
You’ll go home with more than just pretty pic-
tures, you will translate a design into your 
own quilt or object! Also, of course you will 
receive countless new ideas to work out at 
home.

During EXPO VELDHOVEN we have as many 
as six workshops with outstanding teachers, 
spread over three days. All workshops last an 
entire day, with the exception of Joop Smits’ 
workshop, which takes place on Saturday af-
ternoon.

On Thursday May 1st, the day before the ex-
hibition opens, you can attend a workshop 
with Sophie Furbeyre (Draw and Paint with 
Fabrics) or with Gillian Travis (Pomegranates).

On Saturday May 3rd, workshops are taught 
by Joop Smits (3D Rosebuds in Fabric) and 
Gillian Travis (Indian Ladies).

On Sunday May 4th, Reiko Kato teaches her 

workshop “Sewing Pouch” and Sophie Fur-
beyre will show you how to “Make your own 
art-wear”.

Our workshops are held in spacious, bright 
classrooms. Because the groups are never 
larger than 15 to 20 students, you are as-
sured of plenty of personal attention from the 
teacher. If you take a full-day workshop, you 
will get a delicious and sumptuous lunch. For 
all participants there is coffee, tea and water 
during the workshop, and during the breaks 
you are free to roam the exhibition halls. 

Expand your visit to EXPO VELDHOVEN not 
just by looking at quilts, but also by learning 
new techniques, gaining new ideas, meeting 
(international) students, exchanging ideas 
and forming new friendships. We hope to see 
you in our classrooms in May!

do you want more information? 
Take a look at our website: www.textile-
festivals.com/expo2014/workshops/
You can also sign up immediately. Do you 
have any additional questions? Please con-
tact the organizer of the workshops, Hilde 
Verdijk (info@yourganize.nl)

TIMETaBlE

 date Code Teacher Workshop duration price

 Th 01 05 SF01 Sophie Furbeyre Draw and paint with fabrics 1 day € 96,-

 Th 01 05 GT01 Gillian Travis Pomegranates 1 day € 96,-

 Sa 03 05 GT03 Gillian Travis Indian Ladies 1 day € 96,-

 Sa 03 05 JS03 Joop Smits 3D rosebuds for Baltimore quilts Half day, afternoon € 48,50,-

 Su 04 05 RK04 Reiko Kato Sewing pouch 1 day € 96,-

 Su 04 05 SF04 Sophie Furbeyre Make your own artwear 1 day € 96,-

General information:
- Workshops ½ day costs €48,50, workshops full day costs €96.
- Lunch-buffet is included for full day workshops. Coffee, tea and water is included for all workshops.
- Classes are from 10.00-12.30 hours and/or 14.00-16.30 hours.
- Applications will be handled in order of reception.
- No fee will be returned to students who cancel their workshops after April 1, 2014.
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Workshops tijdens Expo VEldhoVEn 2014
Krijgt u tijdens het bezoeken van een 
quilttentoonstelling, bij het zien van al dat 
moois, ook zin om allerlei nieuwe 
werkstukken te maken of technieken aan te 
leren? Kom dan als cursist naar een van 
onze inspirerende workshops. U gaat niet 
alleen naar huis met een hoofd vol mooie 
quilts, maar ook met een zelfontworpen 
werkstuk en talloze nieuwe ideeën.

Tijdens EXPO VELDHOVEN hebben we maar 
liefst zes workshops met uitmuntende 
docenten, verdeeld over drie dagen. Alle 
workshops duren een hele dag, met 
uitzondering van de workshop van Joop 
Smits, die op de zaterdagmiddag plaatsvindt.

Op 1 mei, de dag voor de tentoonstelling 
opent, kunt u een workshop volgen bij 
Sophie Furbeyre (Tekenen en schilderen met 
stoffen) of bij Gillian Travis (Granaatappels).

Op zaterdag 3 mei worden workshops ge-
geven door Joop Smits (3D rozenknoppen in 
stof) en Gillian Travis (Indiase dames). 
Op zondag 4 mei geven Reiko Kato (naai-
etui) en Sophie Furbeyre (Maak je eigen 
draagbare kunst) een workshop.

Onze workshops vinden plaats in ruime, 
lichte lokalen. Omdat de groepen nooit 
groter zijn dan 15 tot 20 cursisten, bent u 
verzekerd van veel persoonlijke aandacht 
van de docent. Volgt u een workshop van 
een hele dag, dan krijgt u een heerlijke, 
uitgebreide lunch voorgeschoteld. Voor alle 
cursisten is er koffie, thee en water 
gedurende de workshop. En in de pauze bent 
u natuurlijk vrij om ook van de tentoonstelling 
te genieten.

Maak van een bezoek aan EXPO VELDHOVEN 
een complete belevenis, door niet alleen te 
kijken naar quilts, maar ook door nieuwe 
ideeën en technieken meteen in de praktijk 
te brengen. Mogen wij u ook begroeten in 
onze leslokalen?

Wilt u meer informatie? 
Neem dan eerst een kijkje op onze website: 
www.texti le-festivals.com/expo2014/
workshops/  
Hier kunt u zich ook meteen inschrijven. 
Heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan 
contact op met de organisator van de work-
shops, Hilde Verdijk (info@yourganize.nl) 

ROOSTER

 Datum Code Docente Workshop Duur Prijs

 Do 01 05 SF01 Sophie Furbeyre Tekenen en schilderen met stoffen 1 dag €96,-

 Do 01 05 GT01 Gillian Travis Granaatappels 1 dag €96,-

 Za 03 05 GT03 Gillian Travis Indiase dames 1 dag €96,-

 Za 03 05 JS03 Joop Smits 3D rozenknoppen - Baltimore quilts Namiddag, halve dag €48,50,-

Zo 04 05 RK04 Reiko Kato Naaietui 1 dag €96,-

Zo 04 05 SF04 Sophie Furbeyre Maak een draagbaar kunstwerk 1 dag €96,-

Algemene informatie:
- Workshops ½ dag: €48,50. Workshops 1 dag: €96.
- Speciaal workshop-lunchbuffet in aparte ruimte is inbegrepen bij workshops van 1 dag. Koffie, 

thee en water is inbegrepen bij alle workshops.
- De lestijden zijn 10.00-12.30 uur en/of 14.00-16.30 uur.
- Uw inschrijving wordt verwerkt op volgorde van binnenkomst.
- Na 1 april 2014 wordt er geen restitutie van cursusgeld meer verleend als de cursist alsnog ver-

hinderd is voor de aangemelde en betaalde cursus.
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draw and paint with fabrics – Sophie Furbeyre
Thursday May 1, 2014

Create a beautiful and easy artquilt, learn how to make subtle 
hues of black and grey in textile art. Work with tyvek, organza, 
Japanese structured paper and more. Learn how to create a 
variety of structured fabrics. Draw with your sewing machine 
and paint with fabrics to produce a quilt, like fine art paintings 
used in my work at the exhibition.

Maak een mooie en eenvoudige artquilt. Leer hoe u subtiele 
tinten van zwart en grijs in textiele kunst kunt omvormen. 

We werken met tyvek, organza, Japanse gestructureerd papier en nog veel meer. Leer hoe u 
een verscheidenheid aan gestructureerde stoffen creëert. Teken met uw naaimachine en schilder 
met stoffen om een quilt te produceren, zoals de moderne kunst gebruikt in mijn werk op de 
tentoonstelling.

After workshop: finished / Na workshop: werkstuk klaar
Extra material: € 6,- / Extra materiaal: €6,-
Technique: Machine sewing / Techniek: Machine naaien
Maximum number of students: 15 / Maximum aantal studenten: 15
Workshop is mainly English spoken, some directions in French or German are also possible.
Tijdens de workshop wordt voornamelijk Engels gesproken, aangevuld met Frans of Duits indien gewenst.

pomegrenates – Gillian Travis
Thursday May 1, 2014

Whilst in Israel in 2013 I took 
masses of photographs of 
pomegranates, on the trees, 
and in the shops and market 
stalls. I love the shape and 
colour of pomegranates (and 
of course the taste!).

I have used Notan and Coun-
ter change design principles to design and make many new quilts which will be on show at EXPO 
Veldhoven in May.

My quilts are made with Batik fabric, as it is available in such fabulous colours and patterns and 
available from many fabric suppliers.

We will start the day by carrying out some simple design work that you should find useful for future 
projects. We will take a simple shape e.g. a Pomegranate, Pear or Apple and using Notan and 
Counterchange design principles we will come up with a design for a small quilt, wall hanging, table 
runner or placemat. Using transfer adhesive or Bondaweb and fabric we will transfer these designs 
to fabric. This may take all day and you could continue with designing and assembling your quilt or 
samples, keeping the sewing for working at home later.

Workshops
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I use many innovative approaches to quilting and this is a good introduction to contemporary quilting.
Techniques used: Design skills, Bonded appliqué, Machine stitching.

Tijdens mijn verblijf in Israël in 2013 nam ik massa’s foto’s van granaatappelen aan de bomen, in 
de winkels en in marktkramen. Ik hou van de vorm en kleur van granaatappels (en natuurlijk de 
smaak!)

Ik heb Notan en Counterchange design principes gebruikt voor vele nieuwe quilts, die te zien zijn 
tijdens EXPO VELDHOVEN in mei.

Mijn quilts zijn gemaakt met batik stof met haar prachtige kleuren en patronen.

We zullen de dag beginnen met het uitvoeren van een aantal eenvoudige ontwerpen die nuttig 
kunnen zijn voor uw toekomstige projecten. We nemen een eenvoudige vorm als een granaatappel, 
peer of appel. Met gebruik van Notan en Counterchange design principes ontwerpen we een kleine 
quilt voor aan de muur, een tafelloper of placemat. Met behulp van lijm of Bondaweb en stof zullen 
wij deze ontwerpen op stof overbrengen. Dit kan de hele dag duren en u kunt eventueel het echte 
naaiwerk thuis afmaken.

Ik gebruik veel innovatieve benaderingen van quilten en dit is een goede introductie tot hedendaags 
quilten.
Gebruikte technieken: design vaardigheden, bonded applicatie, vrij machinewerk.

After workshop: to finish at home / Na workshop: werkstuk thuis af te maken
Extra material: depending on what students bring, purchase of extra material possible
Extra materiaal: aankoop van extra materiaal mogelijk, niet verplicht
Technique: Machine sewing / Techniek: Machine naaien
Maximum number of students: 15 / Maximum aantal studenten: 15
Workshop is English spoken / Tijdens de workshop wordt Engels gesproken.

For more photos please visit the Facebook page of Gillian Travis.
Voor meer foto’s kunt u de Facebookpagina van Gillian Travis bekijken.
https://www.facebook.com/gillian.travis.18?fref=ts

Indian ladies – Gillian Travis
Saturday May 3, 2014

I have travelled throughout India, many times and I love 
to take photos of the women in their colourful sarees and 
have since produced many pieces of work from these 
photographs. These can be seen on my website and there 
will be many new pieces on show at EXPO Veldhoven in May.

You could use your own photos of Indian Ladies taken 
yourself or found on Google images etc. Please bring any 
that you may have or use tracing paper to copy my designs

I use innovative approaches to quilting and this is a good introduction to contemporary quilting.

In this workshop you will be able to make a similar but smaller panel. We will develop appliqué, paint 
and printing skills and if time allows free machine skills. I have developed a kit, which has been made 
up in India. This uses recycled sari silk and will be available to purchase on the day or you can use 
your own fabrics. All specialist equipment needed will be provided by the tutor.

Techniques used: Painting a background, Transferring an image, Block printing, Applique, Machine 
Stitching
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Ik heb vele malen gereisd in heel India en ik ben dol op foto’s van vrouwen in hun kleurrijke sari’s. 
Sindsdien heb ik vele werkstukken over dit onderwerp gemaakt. Deze zijn te zien op mijn website en 
er zullen veel nieuwe quilts te zien zijn tijdens EXPO VELDHOVEN in mei.

U kunt eigen zelfgemaakte foto’s meebrengen van dames in Indiase kleding of foto’s gebruiken die u 
op Google kunt vinden. Breng anders overtrekpapier mee om mijn ontwerpen over te nemen.

Ik gebruik een innovatieve aanpak van quilten en dit is een goede introductie tot hedendaags quilten.

In deze workshop maak je een vergelijkbaar, maar kleiner paneel. We zullen gebruik maken van 
de volgende technieken: applicatie, verven en als de tijd het toelaat free motion machinewerk. Ik 
heb een materiaalpakketje dat in India is gemaakt en dat gerecyclede sari zijde bevat. U kunt dit 
tijdens de workshop aanschaffen of u kunt uw eigen stoffen gebruiken. Alle benodigde specialistische 
apparatuur zal door de docent worden verstrekt.

Gebruikte technieken: schilderen van een achtergrond, overbrengen van een afbeelding, block 
printen, appliqué, vrij machinewerk.

After workshop: to finish at home / Na workshop: werkstuk thuis af te maken
Extra material: €10,- optional / Eigen stoffen meenemen. Extra materiaal: €10,- optioneel
Technique: sewing machine / Techniek: naaimachine
Maximum number of students: 15 / Maximum aantal studenten: 15
Workshop is taught in English / Tijdens de workshop wordt Engels gesproken.

3d Rosebuds in fabric for Baltimore quilts – Joop Smits
Saturday afternoon May 3, 2014

During this workshop, the grand old lady of Baltimore 
quilts, Joop Smits, will teach you how to make 3D 
rosebuds which you can use in your own Baltimore 
design, or any other quilt or craft you may choose. 
Joop will show several ways of putting together the 
petals, leaves and stems. In the picture you will see 
the different designs, which are very suitable for 
appliqué quilts or smaller projects as pretty cards. 
If time permits, Joop Smits will also show you how 

to make a 3D Dhalia flower.

Tijdens deze workshop leert de grand old lady van Baltimore 
quilts Joop Smits je hoe je 3D rozenknoppen maakt. Je kunt 
ze gebruiken in je eigen Baltimore ontwerp of een andere 
(appliqué)quilt of zelfs in mooie kaarten. Joop zal verschillende 
manieren van het samenstellen van de bloemblaadjes, 
bladeren en stengels tonen. Op de foto zie je al verschillende 
uitwerkingen. Als de tijd het toelaat, zal Joop Smits ook laten 

zien hoe je een 3D dahlia bloem kunt maken.

After workshop: finished / Na workshop: afgerond projectje en veel ideeën
Extra material: €3,50 / Extra materiaal: €3,50
Technique: Hand sewing / Techniek: met de hand
Maximum number of students: 15-20 / Maximum aantal studenten: 15-20
Workshop is Dutch spoken, but is also very suitable for foreign guests!
Workshop is Nederlands gesproken, maar is ook zeer geschikt voor buitenlandse gasten!
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Sewing pouch – Reiko Kato
Sunday May 4, 2014

In this workshop you will make a 
pretty Sunbonnet Sue sewing pouch 
for keeping your sewing tools (needles, 
thread, scissors, marker etc) at hand. 
We will use appliqué and put parts 
together with a zipper. The pouch is 
color coordinated with Japanese Yarn 
Dye and printed fabrics.

In deze workshop maakt u een fraai Sunbonnet Sue naai-etui voor het 
bewaren van uw naaigerei zoals naalden, draad, schaar, markeerstift 
enz. We gaan appliqueren en maken vakjes en sluiten het etui met 
een rits. Het etuitje wordt gemaakt met Japanse stoffen en kleuren.

After workshop: to finish at home / Na workshop: thuis af te maken
Extra material: €40,- / Extra materiaal: €40,-
Technique: sewing machine / Techniek: naaimachine
Maximum number of students: 20 / Maximum aantal studenten: 20

Workshop is English spoken / Workshop is Engels gesproken

Make your own art wear – Sophie Furbeyre
Sunday May 4, 2014

A unique occasion for you to create a gorgeous 
garment of “haute couture”, elegant, colourfull 
and artistic! You will learn in this workshop the 
simple cut of a trapezoidal skirt, fitting everyone 
and any size. You will use two layers of plain and 
printed cotton fabric. You will imagine and make, 
with my technical and artistic advices, your own 
ondulating and shimmering decorations, with 
thermo applique, and brightly embroidered with 

free and reversed free motion stitching.

Een unieke gelegenheid voor u om een prachtig kledingstuk à la “haute couture” te creëren, elegant, 
kleurrijk en artistiek! U maakt in deze workshop de eenvoudige snit van een trapeziumvormige 
rok, die iedereen past, ongeacht de maat. U werkt in twee lagen van effen en bedrukte katoen. U 
ontwerpt en maakt met mijn technische en artistieke adviezen uw eigen golvende en glinsterende 
decoraties met thermo appliqué en helder gekleurd free motion borduurwerk.

After workshop: finished / Na workshop: werkstuk klaar
Extra material: N/A / Extra materiaal: Niet van toepassing
Technique: Machine sewing / Techniek: Machine
Maximum number of students: 15 / Maximum aantal studenten: 15
Workshop is mainly English spoken, some directions in French or German also possible.
Workshop wordt voornamelijk Engels gesproken, sommige aanwijzingen zijn ook mogelijk in het 
Frans of Duits.



EXPO BERLIN
May 30th, 31st – June 1st 2014
NH Hotel Friedrichstrasse
Berlin, Germany
Opening times 10  am – 7 pm daily

www.textile-festivals.com
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Open European Quilt Championships
October 23rd - 26th 2014
NH Koningshof
Veldhoven, The Netherlands
Opening times 10 am – 5 pm daily

www.textile-festivals.com
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Modern Movement – Hungary 

The Modern Movement spontaneously evolved after the founding 
members attended a two-day workshop by Linda Colsh in 2006. 
The participants decided to meet up regularly to extend their 
repertoire of art quilting techniques, to learn about the most 
recent trends, and to criticize each others’ works. Working 
around themes, the group has produced three collections, which 
have been received by great appreciation both in Hungary and 
internationally. The group’s fi rst exhibition around the theme 
of “Connections” took place in Budapest in 2009, followed 

by “Layers” in 2011 and “Metamorphoses” in 2013. Modern Movement exhibits their collection 
‘Passages’ at EXPO VELDHOVEN 2014.

Modern Movement – Hongarije

‘Modern Movement’ is spontaan ontstaan nadat de oprichters hadden deelgenomen aan een 
tweedaagse workshop van Linda Colsh in 2006. De deelnemers van de workshop besloten om 
elkaar regelmatig te ontmoeten om hun repertoire van art quilt technieken uit te breiden, om te 
leren over de meest recente trends en elkaars werk te bekritiseren. De groep werkt rond thema’s, 
dit heeft geresulteerd in drie collecties, die alle drie grote waardering hebben gekregen, zowel in 
Hongarije als internationaal. De eerste tentoonstelling van de groep rond het thema “Connections” 
vond plaats in Boedapest in 2009, gevolgd door “Layers” in 2011 en “Metamorphoses” in 2013. 
Tijdens EXPO VELDHOVEN 2014 wordt de collectie ‘Passages’ tentoongesteld.

Mel B McFarland – The United States 

Melanie and Mary Lou met in a quilting class where Mary Lou was 
the teacher. They embrace a fun, folk art inspired free-form piecing 
technique. 
Their fast friendship lead to a book collaboration, “Out Of The Box 
With Easy Blocks.” Mary Lou designed and made this fi rst cow quilt. 
We turned it into a pattern for the book, and named it “Purple Cow.” 
Melanie wanted one of her own and quickly made “Holy Cow”. And so, as 
friends and students were inspired by the cute & colorful cow quilts, the 
collection grew. Over sixty talented fi ber artists have contributed their 

heavily embellished and uniquely themed, cow quilts! Maybe you’ll make the next one?

Mel B McFarland – De Verenigde Staten

Melanie en Mary Lou ontmoetten elkaar in een quilt-klas waar Mary Lou de lerares was. Gezamenlijk 
omarmen ze een leuke, op folklore geïnspireerde vrije vorm van piecing techniek. Hun vriendschap 
leidde tot een boek, “Out Of The Box With Easy Blocks.” Mary Lou ontwierp en maakte de eerste 
koe quilt. We maakten er een patroon van voor het boek, en noemde het “Purple Cow”. Melanie 
wilde een eigen koe quilt en maakte de “Heilige Koe”. Vrienden en studenten lieten zich inspireren 
door de leuke en kleurrijke koe quilts waardoor de collectie groeide. Meer dan zestig talentvolle 
textielkunstenaars hebben hun bijdrage geleverd aan het thema met zwaar verfraaide en unieke 
koe quilts! Wie weet maakt u de volgende koe quilt?

Guest collections
Modern Movement – Hungary 

Guest collectionsGuest collectionsEXTRA



France Patchwork – France 

The collection ‘Quilts de légende’ of France Patchwork is on display at 
EXPO VELDHOVEN 2014. A word of Catherine Bonte, president of France 
Patchwork about this collection:
“Every two years, an exceptional challenge is proposed by the Association 
of France Patchwork to its members. In the purest quilting tradition, real 
experts do a textile sparing match all over France. Beyond our borders, 
the heart of our quilting friends, British, Italian, German, Czech etc, have 
been conquered by the virtuosity of our members, with their tenacity and 
expertise, their respect of the ancient works and appropriate mix of fabrics. 

No doubt they are going to please you again and give you pins and needles in your fi ngers.”

France Patchwork – Frankrijk

De collectie ‘Quilts de légende’ van France Patchwork wordt tentoongesteld tijdens EXPO 
VELDHOVEN 2014. Catherine Bonte, president van France Patchwork, over deze collectie:
“Elke twee jaar stelt France Patchwork haar leden voor een bijzondere uitdaging. Over heel Frankrijk 
vindt een krachtmeting plaats tussen echte experts in de zuiverste vorm van traditioneel quilten. 
Buiten de landsgrenzen hebben onze leden de harten veroverd van onze Britse, Italiaanse, Duitse, 
en Tsjechische quiltvrienden met hun virtuositeit, vasthoudendheid, expertise en respect voor 
aloude werken en een passende mix van stoffen. Er bestaat geen twijfel over dat deze collectie u 
tevreden zal stemmen en u de naalden en spelden weer doet oppakken.”

Tombola EXPO VELDHOVEN 2014

Tombola EXPO VELDHOVEN 2014
During EXPO VELDHOVEN 2014 a daily tombola takes place at 

3 pm. Every day we raffl e beautiful prizes from yarns to a brand 

new sewing machine. Participation is free, you only have to fi ll 

out a survey for a chance to win brand new equipment!

Tombola EXPO VELDHOVEN 2014
Tijdens EXPO VELDHOVEN 2014 vindt dagelijks een tombola 

plaats om 15.00 uur. Er worden prachtige prijzen weggegeven 

van garensets tot naaimachines. Deelname is gratis, u hoeft 

alleen een korte vragenlijst in te vullen om kans te maken op 

één van de mooie prijzen!

EXTRA



  BORDURAMA-DAYLIGHTSHOP

                                WELKOM  IN ONZE SHOWROOM ( op afspraak)

                                             RIJEN (NB)  0161-851602                www.bordurama.nl

 Professioneel en gedegen advies
         Uitgebreid Assortiment
               Daglichtlampen
            voor woonkamer en hobbykamer 

Led en randloze loupe!

Stallholders list
5.  Pashmina’s & Sjaals
 Hengelo • Nederland • 0742596973 • www.zijdeoutlet.nl
 
9. Innova Longarm 
 Frogner • Noorwegen • 095817120 • www.innovalongarm.com
 
13. Quiltkompas
 Hilversum • Nederland • 0356223448 • www.quiltkompas.nl
 
36. Dorottya Winkler
 Budapest • Hongarije • 0036702719256 • www.dollworld.jimdo.com
 
39.  Torneria Castells
 Barcelona • Spanje • 0034938592070 • www.torneriacastells.cat
 
57.  Atelier Het Haantje
 Emmeloord • Nederland • 0611928312 • www.atelierhethaantje.nl 
 
64.  Van Rooyen Stoffen
 Haarlem •  Nederland • 0235246791 • www.vanrooyenhobby.com  

Stallholders listStallholders list
5.  Pashmina’s & Sjaals
 Hengelo • Nederland • 0742596973 • www.zijdeoutlet.nl
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31e ALGEMENE
TENTOONSTELLING

van patchwork 
en quilts

TENTOONSTELLING
‘tuingeluk’

Arnhem 
Eusebiuskerk
 4 tot en met 

9 september 2014
 thema: kringloop

openingstijden:
Alle dagen 

van 10.00 tot 17.00 uur

www.quiltersgilde.nlwww.quiltersgilde.nl

QUILT: KLASKE BLOEMENDAAL – VAN WIEREN   
TITEL: ONDERWEG  FOTO: WWW.STUDIOTROMP.NL

donderdag 29 mei 
tot en met zondag 

1 juni 2014
De Tuinen 

van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD te Appeltern

QUILT: JELLY RIEMERSMA-DIJKSTRA  TITEL: VOLOP ZOMER

QUILT: RITA DIJKSTRA  TITEL: DAHLIA
FOTO’S: LENY DE JONG
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