
De  PATCHMADAMMEKES  van  Vilvoorde

Contact :   Fernande Authuys 

patchmadammekes@gmail.com 
Nieuwsbrief

Vierde jaargang nr. 12  :  Winter / Lente 2019

Agenda
. Laatste donderdag van de maand : Bee in café ‘De Club’ toekomststraat 68 Vilvoorde 
   Van 13u00 tot 17u30. 

. Elke donderdagavond : Bee in café ‘De Club’  toekomststraat 68 Vilvoorde. 
   Van 19u00 tot 22u00. 

. Van Vrijdag 7 juni 2019 tot en met Maandag 10 juni 2019 :  
   DJ Weekend in het ‘Eurovolleycenter Hotel Vilvoorde’  Beneluxlaan22 Vilvoorde 

 - met Demo en Workshop Boutis op vrijdag  en zaterdag door Lu Mattens 
 - Vouwtechniek op zondag en maandag met Julia-Désirée van Iriscreatief. 

.Van 5 juni 2019 tot en met 30 juni 2019 ‘Tentoonstelling in de BIB’ van Vilvoorde, 
 van het werk van Mia Selderslaghs. 

. Zaterdag 15 juni 2019 Quipday van 10u00 tot 15u00 in de Bib van Vilvoorde. 

. Voorlaatste vrijdag van de maand juni Avondmarkt te Vilvoorde (bericht volgt nog)

Eindelijk …..onze langverwachte Nieuwsbrief is verschenen, heeft lang geduurd deels 
door onvoorziene omstandigheden deels door pech, … maar hierzo zijn we der mee !!!! 

Zoals jullie zullen zien zijn er veel foto’s met een kleine tekst , anders zou het te lang 
worden en dan is het niet meer leuk.  Bij deze beloof ik de volgende Nieuwsbrief zal 
sneller verschijnen en belofte maakt schuld. 

Mocht iemand van jullie leuke dingen meemaken zoals mooie tentoonstellingen , 
uitstappen ,deelnemen aan workshops en Bee’s of wat dan ook,  aarzel niet ons een 
klein artikel met eventuele foto’s te bezorgen.  T zou fijn zijn jullie ervaring te delen met 
onze leden. 
Tot snel op onze activiteiten 
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Charm Quilt 
  
Toen ik voor het eerst een charm quilt zag wist ik niet wat het was. Hieronder is wat ik 
gevonden heb na een paar opzoekingen. 
De charm quilt was zeer populair van 1860 tot ongeveer 1900 en opnieuw tussen 1920 en 
1930. Hij is samengesteld uit 999 verschillende stukjes stof, telkens met hetzelfde patroon. 
Volgens mijn bronnen ( quilter’s Newsletter 1980) was Cuesta Benberry waarschijnlijk de 
eerste om belang te hechten aan de Charm Quilt.  Hierover zijn er echter maar weinig 
artikels beschikbaar. 

Uitreksel : 
The allure of the huge variety of material scraps needed to make them accounts for the 
name Charm quilt.  
  
Uitreksel uit ‘Wallace’s Farmer’ van januari 1929 : 
Emma S. Tyrell : « Our grandmothers endeavored to make these quilt with no 2 pieces 
alike – that is where the charm lies – in the many different fascinating colors used” 
  
Webster’s Dictionary 
- a trait that fascinates, allurer or delights 
- - the chanting or reciting of a magic spell, an act of expression believed to have magic 
power, something worn about the person to ward off will or ensure good fortune. 
  
National Button Bulletin 1948 
“These charm strings were made primarity of buttons” 
  
Bertha A. Weiler with mother 1880 
Mother was like a teenager to ask fabrics to her friends 
  
999 stukken : het is niet gemakkelijk om zich elk stuk te herinneren. Oppassen dus ! 
 ….Wanneer je voor de eerste keer slaapt onder je charm quilt en je droomt, dan zal deze 
droom ook uitkomen. 

En zo kwam ik tot het besluit dat het een unieke en formidabele uitdaging zou zijn om 
onder mekaar stofjes uit te wisselen en deze quilt te maken. 
Een challenge ? Zeker en vast ! 

We nemen er dan ook onze tijd voor:  Tentoonstelling in 2022, voor het tienjarig bestaan 
van de Patchmadammekes van Vilvoorde. 
  
Fernande Authuys



  

Juni 2019 – Calico 

Meerdere van de Patchmadammekes volgen de lessen en 
raadgevingen van Ilse Debeer in de lokalen van Calico House. 
Eind juni kwamen alle ateljeeërs samen langs de boorden van de 
Schelde ( op Linkeroever ) voor een dag van uitwisseling en 
ontmoeting. Het werd een heel aangename dag. Dank je Ilse en 
Lisette van Calico Het nieuwe schooljaar begon in september en 
wij tekenen nu al present voor de bijeenkomst van juni dit jaar 
( 2019 ) 
       Fernande Authuys

2018 augustus – Stoffen kleuren 

Voor herhaling vatbaar ?? Meer was er niet nodig voor Lu Mattens om ons uit te nodigen 
voor een dagje ‘stoffen kleuren’. 

Wij hadden dit nog nooit gedaan en het werd een mooie nieuwe ervaring ! Neen, het 
resultaat was niet wat we voor ogen hadden, maar daar ligt net de verrassing bij het 
kleuren van stoffen. Het vereist ook een beetje ervaring om oranje te kleuren en niet bruin 
… 
Wat te zeggen van de dag ? de maaltijd ? het dessert ? … Alléén maar goeds ! 
We hadden opnieuw een excellente dag, zodanig zelfs dat we al klaar zijn om opnieuw te 
beginnen ! Een afspraak is al gemaakt met dezelfde groep ! 
Dank je wel Lu Mattens 

Fernande Authuys



Verslagje tentoonstelling 

Op 14 december maakte Fernande zich vrij om aan een groep anderstalige volwassenen 
informatie te geven over wat patchwork is. Het ging om cursisten van Open School, die in 
Vilvoorde Nederlands leren.  
We kwamen samen in de bibliotheek, zodat we eerst konden luisteren naar de herkomst 
van patchwork, hoe het gemaakt wordt, waar er een vereniging is in Vilvoorde. Daarna 
leidde Fernande ons langs de werken, waar het thema katten centraal stond. 
Het was een boeiende ervaring! De deelnemers kenden niet wat patchwork inhoudt en 
waren vol bewondering voor het geduldige werk. Ze vonden ook de tas die Fernande 
maakte heel knap. 
We gaan in juni terug naar de bibliotheek om opnieuw vol bewondering te staan voor de 
doeken, met de informatie van Fernande in ons achterhoofd. 

Heel erg bedankt! 

Leraressen Griet en Renilde en de studenten van Open School

Onze 
tentoonstelling 

In de Bib 
Juni 
2018



Beste vriend(inn)en, 

op voorstel van Lu Mattens en dankzij het enthousiasme van meerdere deelneemsters 
hebben we voor ons Pinksterweekend beslist om opnieuw de uitdaging van de mini quilts 
te laten doorgaan. 

Thema : Vilvoorde 
Afmetingen : vierkant 40 cm, in drie lagen en gequilt. 
Techniek : eigen keuze 
Ideeën vind je op de officiële website van stad Vilvoorde of gebruik je eigen fantasie 
volgens hetgeen je kent, weet of gehoord hebt over onze stad. 

Vergeet niet dat je voor je ‘’zelf’’ werkt. 
Het zou ideaal zijn moesten we jullie werkjes in ons bezit hebben tegen onze volgende 
tentoonstelling. 

En vooral : er is géén enkele verplichting om hieraan deel te nemen. 

Veel plezier,  Fernande

Gezellig samenzijn  

in café De Club op  

donderdagmiddag.

2018 juni – De Haan 

Een kleine maar zéér mooie tentoonstelling in De Haan, bij onze vriendin Lu Mattens. 
We hadden het genoegen om drie quilts van de Patchmadammekes, over bladeren van 
verschillende bomen, te bewonderen. Onze quilts reizen rond ! 
( We hebben deze quilts opnieuw kunnen bekijken op onze tentoonstelling in de 
bibliotheek van Vilvoorde in december. ) 
De ontvangst bij Lu was warm en hartelijk, het middagmaal rijkelijk en héél lekker en in 
de namiddag nog een dessert … meer dan we nodig hadden om er een mooie dag van 
te maken. 
Dank je Lu Mattens en heel je groep voor deze mooie organisatie. 
We hebben al afgesproken dat dit voor herhaling vatbaar is. 

Fernande Authuys



Kunstenaarsroute in Zemst

Helpende handjes 
aan de sprei 

gemaakt door Syl. 

Vele handen 
maken licht 

( snel ) werk.



Winterse hesjes van 
Anneliefs

Avondmarkt in  
Vilvoorde

Stal Cheval

Buurtfeest Faubourg

Hobbysalon Mechelen 2018 

Sfeerbeelden 
 van enkele activiteiten 

 van de  
Patchmadammekes



Kerstfeest in ‘De Club’ met wafeltjes  
en geschenkjes voor mekaar.

Weekendje Dalfsen 
bij Christa Vonk

Vorig jaar op een 
snikhete dag naar 

Dinant 
Naar het winkeltje met 

duizenden stofjes : 

Patchwork 
Sur 

Meuse 


