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Nieuwsbrief van Calico House
Beste Quiltsters,
Het nieuwe jaar is al weer voor een kwart voorbij, het voorjaar zal hopelijk snel komen en wij gaan lekker door met
onze fijne hobby. Er is al veel gebeurd dit jaar o.a. Hobbysalon te Antwerpen, Calico quiltweekend en de quiltweek
in Blankenbergen van het Gilde en er staat nog veel op het programma, we gaan eraan beginnen.
Natuurlijk een recept van Greet, en ik kan nu uit ervaring zeggen dat het echt heerlijk is want gisteren, in het atelier,
heeft zij ons op deze cake getrakteerd. Een echte aanrader, probeer het eens. De staat Pennsylvania, bekend voor
zijn prachtige Amish quilts, wordt besproken. Een bekentenis van Ilse. Info over tentoonstelingen en reizen hiernaar
toe en nog veel meer en deze Calicontact 101 is weer vol.
Ik wens u een heerlijke lente, en hoop dat het snel zo ver is.
Veel quiltplezier en tot ziens in de winkel. Lisette
OPENINGSUREN CALICO HOUSE
dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur
donderdag van 16 tot 20 uur
(donderdag op afspraak)
iedere 1ste zaterdag v/d maand van 10 tot 17 uur

AGENDA.
-Patchwork en Quiltdagen in de Broodfabriek,
Volmerlaan 12 te Rijswijk, NL.
Van 12-14 april.. Alle dagen open van 10-17 uur.
- Quilts in Geraardsbergen, Patchwork &
Textielkunst, van 13-22 april in de Kerk Viane,
Edingseweg 539.
Alle dagen van 10-19 uur, inkom gratis.
- Crossroads project “Contemplation” van 6-19
juni in het GC ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110
Wijnegem

- Quipdag, quilten in public., 3e zaterdag van juni in
het MAS te Antwerpen van 10-16 uur.
Meer info hieronder.
- Quiltcafe Antwerpen op 13 april, 11 mei en 8 juni
in het Hof van Rieth, Molenlei 68 te Mortsel.
Inkom 2 euro. Iedereen is welkom.
- Hobbysalon in de Nekkerhal te Mechelen.
Van 20-23 september, thema “Logcabin”.
- Nationale Patchwork Happening te Edingen van
de Belgische Quilter Vereniging. Van 4-7 oktober.
Open van 10 tot 17 uur.

HOBBYSALON.
Van 15 t/m 18 februari j.l. werd het
Hobbysalon te Antwerpen gehouden. Wij waren,
zoals al vele jaren, aanwezig. Er waren mooie quilts te
zien en onze reuzequilt hing mooi te pronken en had
weer veel bekijks. Het thema was: PYRAMIDE en de
inzending van Suzanne De haes won de naaimachine,
hieronder het winnende quiltje.(let op de kameel
rechtsonder). Proficiat Suzanne.

Om te weten hoeveel stoelen we moeten plaatsen
moet u zich wel aanmelden voor 31/05 op dit
mailadres: sommeke@hotmail.com met in de
onderwerpregel : QUIP-dag en graag met de namen
van alle quiltvriendinnen waar u een stoel voor
reserveert! (Het aantal plaatsen is beperkt door het
MAS). U kan uw eigen lunch en drank meebrengen
maar er is ook mogelijkheid tot eten en drinken in het
MAS of in de buurt. (Kijk onder "eten en drinken")
Noteer 16/06/17 in uw agenda en kom met velen.
voor het laten doorquilten op een longarm machine
kan u terecht bij:

MJ QUILTSTAR STUDIO
WWW.MJ-QUILTSTAR-STUDIO.BE
INFO@MJ-QUILTSTAR.BE
TEL: 0032 468 17 48 18

Van 20 tot 23 september (let op, dit jaar is het niet op
woensdag) wordt het Hobbysalon in de Nekkerhal
van Mechelen weer gehouden.
Het thema voor de wedstrijd is: LOGCABIN.
Maak een quiltje van exact 20cm x 20cm, afgewerkt
met een bies en volledig doorgequilt. Breng dit bij ons
binnen, of bij Gobelin in Brugge, en u krijgt een gratis
entree kaart. Tevens maakt u kans om een Singer
naaimachine te winnen.

QUIP-DAG.
Zoals ieder jaar wordt over de hele
wereld op de 3e zaterdag van de maand juni een
QUIPdag (quilten in Public) gehouden. Het idee is dat
quilters hun huis verlaten en zich installeren op
publieke plaatsen om patchwork bekend te maken aan
het grote publiek. Liefst op een plaats waar veel
passage is en de mensen even kunnen stoppen om
verwonderd en nieuwsgierig naar onze werken te
kijken.
Antwerpen heeft al 6 keer meegedaan!
Dit jaar zijn we natuurlijk weer van de partij, we
quippen op 16 juni van 10 tot 16 uur en mogen weer
in het MAS op de 8ste verdieping zitten.
(http://www.mas.be/nl klik op "praktische info en
tickets" om te kijken hoe u het MAS kan bereiken,
waar u uw auto kan parkeren enz.)

A PIECE OF CAKE.
BANANENCAKE MET WALNOTEN
Recept van Greet Bostoen
Benodigdheden:
-175 g malse boter
-150 g licht bruine basterdsuiker
-2 eieren
-175 g zelfrijzend bakmeel (of bloem met bakpoeder)
-flink mespuntje kaneel en gemalen nootmuskaat
-75 g walnoten
-2 rijpe bananen geplet
-100 g pure chocolade in kleine stukjes
-1 zakje vanillesuiker
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 160°C.
Klop de boter met de suiker luchtig.
Voeg de eieren een voor een toe en klop tot een
luchtig geheel.
Voeg het bakmeel en de kruiden toe en roer tot een
glad beslag.
Voeg de walnoten, de bananen en de chocolade toe en
meng nog even.
Giet het beslag in een ingevette bakvorm en strooi de
vanillesuiker boven op het beslag.
Bak de cake gedurende +/- 40 min.
Smakelijk

Hoeks Naaimachines
Oude Bareellei 16-18
2170 Merksem
Tel/Fax: 03/645.96.36.
info@hoeksnaaimachines.be
www.hoeksnaaimachines.be

BEKENTENIS VAN ILSE.
door Ilse De Beer
Steeds opnieuw hoor ik op beurzen dat Calico House
herkenbaar is. Niet zozeer door de quilts of de stoffen, wel door de grote verscheidenheid aan
“kartonnekes”.
Velen weten dat English paper piecing (stof wordt
rond een kartonnen vorm genaaid en daarna aan
elkaar gezet) Lisette haar favoriete techniek is, naast
foundation piecing.
Ik hou wel van de rust die tekenen om een malletje
geeft, en vind werken op een ondergrond ook wel fijn,
maar die kartonnekes …
Door mezelf opgelegd, wou ik er toch een klein quiltje
in maken. Omrijgen ging vlot, een lekker vakantiewerkje. Maar het aan elkaar naaien bleek voor mij een
hele toer, zeker de puntjes.
In Saint-Marie-aux-Mines hebben Lisette en ik onze
avonden samen doorgebracht, ik als leerling karton,
zij als master. En dat werkte want ik maak nu mooie
steekjes (al gaat het nog te langzaam en te klein). De
puntjes blijven moeizaam (ik ben een pietelut), maar
ik zet stug door. Ik denk niet dat deze manier van
quilts maken mijn voorkeur zal krijgen, daarvoor vind
ik andere dingen te leuk .
Maar ik heb er wel lol in. En als je met veel restjes
werkt, kan je veel sneller puzzelen voor resultaat. Mijn
kleine quiltje is mijn eerste, en vermoedelijk niet mijn
laatste “kartonnekes” project. Er zijn zo veel leuke
combinaties, zo veel vormen om mee te experimenteren. Na lang voor mij uit te schuiven, ben ik ook
overstag, en aan de kartonnekes.
Op zaterdag 2 juni geef ik, Lisette, een
demonstratie van de techniek en deel dan ook
met u mijn ervaringen.
Kom naar de winkel, neem draad en naald mee
en waag u ook, net als Ilse, aan de
“kartonnekes”.

Davis, 979 m. De belangrijkste rivier is de Delaware
die de gehele oostgrens definieert.
De bijnaam voor deze staat is Keystone State en de
standaardafkorting is: PA. De hoofdstad is Harrisburg
en de grootste stad Philadelphia.
De naam Pennsylvania betekent “ land van de
wouden van Penn” (silva is latijn voor woud). De
staat was oorspronkelijk groter, 13 koloniën die samen
de Engelse overheersing bestreden. De bijnaam van
Pennsylvania is “Keystone State”. Een keystone
(sluitsteen) is een steen die gebruikt wordt
als bovenste steen in een boog boven een deur of
raam

Van de 13 oorspronkelijke kolonies lagen er 6 ten
noorden van Pennsylvania en 6 ten zuiden ervan:
Pennsylvania hield deze als een “keystone” bij elkaar.
De eerste Europeanen die zich in het gebied vestigden
waren Nederlanders en Zweden die hier samen met
het latere New Jersey in 1683 de kolonie Nieuw
Zweden oprichtten. Op 4 maart 1681 schonk de
Britse koning Karel II het gebied aan Wiliam Penn. In
de 18e eeuw nodigde hij de Amish en andere religieuze
minderheden, zoals de “quakers” en “hernhutters” uit
om naar zijn kolonie Pennsylvania in Noord Amerika
te komen om zich daar te vestigen. “Quakers”, een
genootschap der vrienden (verouderd Nederlands
kwakers), is een groep ondogmatische gelovigen die
hun wortels vindt in de christelijke traditie. Het leven
en de overgeleverde uitspraken van Jezus vormen een
belangrijke inspiratie bron.
In een eerste fase van de immigratie rond het midden
van de 18e eeuw gingen zo´n 500 amish op de uitnodiging in. In de 19e eeuw, als reactie op de politieke en
economische veranderingen volgden er nog eens
3000. Door heel de staat maken de Amish vrouwen
prachtige quilts, volledig met de hand, naar traditionele patronen en kleuren.
De quakers sloten verdragen met de oorspronkelijke
bevolking, de Indianen. In 1685 werd er de slavernij
afgeschaft. Later werd Pennsylvania een toevluchtsoord voor gevluchte slaven uit het Zuiden. De
staatsvogel is de “kraaghoen” en de bloem is de
“breedbladige lepelbloem”.

DE STATEN VAN AMERIKA.
PENNSYLVANIA.
Pennsylvania ligt in het noorden van Amerika en
grenst bijna aan Canada, alleen de staat New York en
het Erie meer liggen ertussen. In het midden liggen
de Appalachen (gebergte), het westen en oosten zijn
vlakker. Het hoogste punt is de top van de Mount

PENNSYLVANIA BLOCK

Zin om op reis te gaan maar niet
alleen en naar iets wat u
interesseert, hier een paar ideetjes.
Op zaterdag 12 mei organiseert de
provincie Antwerpen van de
Belgische Quiltersvereniging een
busreis naar dit prachtige quiltfestijn.
De kosten zijn 35 euro voor leden.
De inkom voor al de tentoonstellingen samen is 12 euro .
Meer info bij:Duffy: 0476 647514
Marleen: 0495 244780
of Chris: 0473 301452
Info over de tentoonstelling:
www.quiltfestival.lu

Festival of Quilts in Birmingham
van 9 tot 12 augustus
Brigitte Mattens organiseert een 4 daagse busreis naar
dit festival. De kosten zijn € 480,- per persoon op
basis van een 2 persoonskamer. Voor een 1
persoonskamer is er een supplement van € 100,In deze prijs zitten de kosten voor de busreis, half
pension (ontbijt en avondmaal in buffetvorm, water
inbegrepen, andere dranken te betalen), vervoer
hotel/tentoonstelling, entree voor 2 dagen
tentoonstelling. Voor meer info en inschrijven:
per mail: brigitte.mattens@gmail.com, per telefoon:
09/355.61.49, GSM 0476/68 13 04
Voor meer info over het festival:
http://www.thefestivalofquilts.co.uk/

Een mooi voorjaarspatroontje in de
foundationtechniek.
Verkrijgbaar, geprint op “fundation” materiaal,
10 stuks in een pakje met techniek uitleg erbij.
afmeting is 8cm x 8cm, per pakje is € 2.50
Meerdere patroontjes verkrijgbaar zoals:
mandje, huisje, hartje, boom, zeilboot, kat, etc.

De Belgische Quiltersvereniging organiseert een 3daagse busreis naar dit evenement van donderdag 13
september tot en met zaterdag 15 september.
Meer informatie kan u vinden bij de vereniging.
www.belgiumquilt.be

Life is like a quilt
Years bound together
Embellished with Family and Friend
Friends
iends
Backed with Traditions
Stitched with Love
With cornerstones placed carefully
carefully
To create a oneone-ofof-a kind
Journey through Time

