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Nieuwsbrief van Calico House
Beste Quiltsters,
Hoe ouder je wordt hoe sneller de tijd gaat. Weer een jaar voorbij!!!!!
Na een prachtige zomer hebben we nu een beetje herfst en of er een witte kerst inzit dit jaar, geen idee.
Het is so-wie-so een gezellige tijd en ik hoop dat dit voor iedereen zo is en dat u ervan kan genieten met al
uw geliefden om u heen. Wij gaan het ook vieren en daarom is de winkel gesloten van:

20 december 2018 tot en met 4 januari 2019.
We zijn weer open op zaterdag 5 januari 2019.
Dan beginnen ook traditiegetrouw de SOLDEN, deze duren tot het einde van januari.
Kom ons zeker bezoeken want er zijn veel koopjes.
We hebben weer een heerlijk recept van Greet, handig als u met de feestdagen veel eiwitten over heeft.
Informatie over allerlei activiteiten, verslag van de tentoonstelling van de Krinkels, we bezoeken de staat New Jersey.
Jasmine komt een demonstratie geven over de veel besproken machinale quiltrulers en dan is deze nieuwsbrief weer
vol. Voor straks een

AGENDA.
- Hobbysalon van 7 t/m 10 maart
2019, Antwerpse Expo, Jan Van
Rijswijcklaan 191, hal 4 ingang 2.
Thema wedstrijd “alle vogels vliegen”
Open van 10-18 uur.
- Quiltcafe Antwerpen, nieuwe lokatie, WZC Sint
Jozef, Kruizermunt 15, Wommelgem , op 11 jan. en
op 8 feb 2019 van 10- 16 uur.
- Winterse Quilting Bee Antwerpen op 26 januari
2019.

Door de jaren heen heb ik al vele mooie quilts
gezien en bewonderd. Het is altijd een aangename
verrassing te zien hoe jullie creatieve ideeën
uitwerken.
uitwerken. Elke quilter is welkom, zowel een
beginner als iemand met jaren ervaring. Je kan
hier terecht op woensdagwoensdag-, vrijdagvrijdag- en
zaterdagnamiddag tussen 14 en 17 uur, in de
Abraham Hanslaan 34 te Kontich. Graag een
seintje vooraf op GSM 0495/87.40.47.
Diane
Diane Hopstaken”
Hopstaken”

HOBBYSALON.
Al 18 jaar wordt het Hobbysalon
georganiseerd in Antwerpen. Ruim 150 exposanten uit
binnen-en buitenland presenteren alle creatieve trends
onder één dak, meer dan 50 workshops, waar je zelf
aan de slag kan gaan. Al vele jaren zijn wij ook aanwezig met een verkoopstand en worden er quilts
tentoongesteld. Tevens zijn er enthousiaste quiltsters
aanwezig die u de kneepjes van het vak laten zien.
Het thema voor de reuzenquilt, die u daar kunt
bezichtigen, is:
Alle Vogels Vliegen.
Maak een quiltje van exact 20cm x 20cm volgens
opgegeven thema, quilt het door en zet er een
afwerkbies aan. Tegen inlevering ontvangt u een gratis
entree kaart en tevens maakt u kans om een Singer
naaimachine te winnen, meedoen dus!
Hoeks Naaimachines
Oude Bareellei 16-18
2170 Merksem
Tel/Fax: 03/645.96.36.
info@hoeksnaaimachines.be
www.hoeksnaaimachines.be

INGEZONDEN STUK.
Voor de trouwe lezers van
CaliContact is Diane Hopstaken van het Quiltatelier
een vertrouwde naam.
Hieronder haar verhaal:
“11 jaar geleden, in 2007, heb ik van mijn hobby
mijn beroep kunnen maken en startte ik met
HET QUILT ATELIER. Met mijn longarm
quilting machine maak ik van elk patchwork een
originele quilt. Ik heb honderden verschillende
quiltpatronen beschikbaar en bij elk patchwork
vinden we samen wel de juiste tekening. Quilt je
liever zelf met de hand, dan kan ik het patchwork
voor je sandwichen.

0495-874047
Voor het machinaal quilten van al uw quilts op een
Longarm Quilting Machine door Diane Hopstaken

A PIECE OF CAKE.
Heeft u veel eidooiers gebruikt tijdens de
feestdagen dan is dit het perfecte recept
om uw eiwitten op te maken.

Mechelse Eiwitcake
Ingezonden door Greet Bostoen
Ingrediënten:
-100 g boter
-2 1/2 dl suiker
-4 dl tarwebloem
-2 1/2 theelepel bakpoeder
-1/2 theelepel zout
-1 theelepel vanillesuiker
-2 dl melk
-4 eiwitten
-50 g blokchocolade
-100 g nootjes

Bereiding:
Meng de suiker met de boter tot een luchtig geheel.
Voeg er de bloem, het bakpoeder, de vanillesuiker en
het zout bij en meng zorgvuldig. Giet er al roerend de
melk beetje bij beetje bij en roer tot een homogeen
beslag. Voeg de gehakte nootjes toe samen met de fijn
geraspte chocolade.
Klop de eiwitten tot stevige sneeuw en schep dit
voorzichtig door het cakebeslag.
Beboter een cakevorm en schep er het cakebeslag in.
Bak de cake ongeveer 40 min op 200 °C.
Smakelijk
Greet Bostoen

De winkel is gesloten van
20 dec. 2018 t/m 4 jan. 2019.
We zijn weer open op
zaterdag 5 januari 2019.

DE STATEN VAN AMERIKA.
In 2009 ben ik begonnen in de
nieuwsbrief de Staten van Amerika te bespreken met
daarbij een patchwork patroon van de desbetreffende
staat.
Ik dacht dat ik al bijna aan het einde was maar, na wat
opzoekwerk, blijkt het dat ik in totaal 34 staten heb
toegelicht, waarvan er 3 stuks 2 keer (NIEMAND
OPGEVALLEN???). Dat zijn dan 31 van de 50 dus
er komen er nog heel wat aan.
Eigenlijk zijn het deelstaten die in een zekere mate
van onafhanke-lijkheid van de Amerikaanse federale
overheid kunnen operen. De kleiste staat is Rhode
Island (zie CaliContact 83) en de grootste is Alaska
(CaliContact 79). Deze laatste staat heeft ook de
laagste bevolkings-dichtheid en New Yersey (wordt
nu besproken) heeft de hoogste. Wyoming
(CaliContact 95) heeft de minste inwoners en
Califonië (CaliContact 68) de meeste. Delaware
(volgende nieuwsbrief) was de eerste staat die in 1787
toetrad, Hawaï (CaliContact 94) in 1959 de laatste.
De staten hebben allemaal een bijnaam die iets zegt
over de geschiedenis, het landschap of de bevolking.
Daarnaast hebben ze ook nog allerlei andere
typerende zaken zoals bijv. een officiële bloem, vogel,
dans, drank en mineraal. Zo zijn we toch al heel wat te
weten gekomen over het land waar onze hobby tot
ontwikkeling is gekomen.

New Jersey
De standaard afkorting voor New Jersey is NJ, de
hoofdstad is Trenton en met een inwonertal van circa
8,7 miljoen op een oppervlakte van 22.000km² is het
de dichtsbevolkte staat.
New Jersey is ontstaan uit de Zweedse kolonie
Nieuw-Zweden, de bevolking hiervan was klein en
bestond naast Zweden uit Finnen. Na ongeveer 17
jaar in Zweeds bezit te zijn geweest werd het gebied in
1655 veroverd door de Nederlanders, zij voerden op
bevel van gouverneur Willem Kieft een slachtpartij uit
op de indianen, waarbij er 120 werden gedood,
waaronder vrouwen en kinderen. In 1664 werd het
een prive kolonie van de Britten. Ruim 100 jaar later
kwamen zij als een van de dertien koloniën in opstand
tegen de Britse overheersing. In 1787 werd New
Jersey, als 3de, formeel een staat van de Verenigde
Staten. Zij schafte, als laatste van de noordelijke
staten, de slavernij af in 1804.

New Jersey ligt in het noord oosten en grenst aan de
Atlantische Oceaan. In het noorden grenst het aan de
staat New York.
In de 18e eeuw kreeg het vanwege zijn vruchtbare
grond de bijnaam “Garden State”,maar later werd het
een van de meest geïndustrialiseerde staten.
Nabij Trenton bevindt zich de beroemde universiteit
van Princeton.
De staat heeft een van de strikste wapenwetgevingen
in de VS. In 2007 werd de doodstraf afgeschaft en
hebben homkoppels dezelfde rechten als gehuwde
(hetero)koppels en sinds 2013 kunnen zij ook
trouwen.
De staatsvogel is de goudsijs en de staatsbloem is de
Viola Sororia (viooltje)

De kleuren van New Jersey zijn geel en blauw
Wist u trouwens dat er een heel mooi boek bestaat
over “Old Swedisch Quilts”, geschreven door Asa
Wettre. De oudste quilt die in Zweden is gevonden
dateert uit het begin van de 15e eeuw. Hij is gemaakt
van stukken leer met daarop dierenfiguren. Een
andere quilt, gemaakt tussen 1523-1560 is gemaakt
van zijde met een achterkant van patchwork.
Pas in de 17e eeuw werd het patchwork en quilten wat
populairder in Zweden .

Kent u dit vriendelijke uiltje misschien al?
Het is een tasje, ±16cm hoog en ±14cm breed.
Nog op zoek naar een kadootje?
Wij verkopen het in een pakketje,
alle stof met een volledige beschrijving,
voor € 12.50 (we kunnen het opsturen)

DEMO.
door Jasmine De Beuckelaer
Gratis demo Quilting Rulers.
Quilting rulers worden al jaren gebruikt
als hulpmiddel bij het quilten met de long-arm
machines om vaste patronen, perfecte cirkels en lijnen
te quilten, die met puur free motion quilting bijna niet
mogelijk zijn.
Er zijn nu ook soortgelijke rulers op de markt voor de
gewone naaimachine, die het met de vrije hand quilten
makkelijker maken. Vooral voor klassieke patronen
waar symmetrie en perfecte lijnen erg belangrijk
zijn, werken deze rulers als redders in nood. Je hoeft
geen tekeningen meer op de stof te zetten. Enkele
richtpunten aanduiden volstaat en het quilten
langsheen de ruler brengt je tot een mooi resultaat.
Zoals met alle nieuwe dingen die je aanleert, is het
even oefenen. Daarbij kan je kiezen voor erg
eenvoudige patronen en als je die onder de knie hebt,
stap je over naar het ingewikkeldere werk.
Op zaterdag 2 februari 2019 van 11 uur tot 12 uur en
van 14 uur tot 15 uur geeft Jasmine een gratis
demonstratie van een uur en toont ze je de
mogelijkheden van verschillende rulers.
Hierna is er een mogelijkheid om u in te schrijven
voor een cursus.
Wil je komen kijken? Laat het weten door ons een
mailtje te sturen: calicohouse@belgacom.net of
info@jasminesquilts.be.

TENTOONSTELLING.
Patchworkgroep de Krinkels hebben hun
25 jarig bestaan gevierd met een prachtige
tentoonstelling.
Hieronder een verslag van Annie Mertens, organisator
en leidster van deze groep.
“ 3 Dagen lang tussen al die mooie quilts
doorbrengen, het was gewoon zalig. We mochten
461 bezoekers verwelkomen en ze waren allen
allen zeer
onder de indruk.
Ook onze tombola quilt, die we met z'n allen
maakten, viel in de smaak. Mevrouw Wis Sterckx
uit Morstel was de gelukkige winnares.
We werkten met 16 dames regelmatig rond 1
thema, deze quiltjes zijn 30 x 30 cm groot.
Iederee
Iedereen mocht
mocht zijn eigen techniek uitkiezen. Deze
werkjes waren een groot succes en een blikvanger
waar mensen bewonderen
bewonderend
end bij bleven staan.
We zullen nog lang nagenieten van deze
tentoonstelling, en we zijn al plannen aan het
maken om er binnen 5 jaar terug zo'n succes
succes van
te maken.”
maken.”

Thema “muziek”.

LESSEN.
Omstreeks maart zal Ilse weer een
nieuwe basiscursus starten.
De data zijn nog niet bekend maar
die zullen tegen die tijd op de website staan. Verder
heeft zij te druk met haar andere lessen en ateliers, dus
voor nu geen ander lesaanbod.
Ik, Lisette, heb besloten, omdat er zoveel vraag naar
is, een nieuwe atelier groep te starten.
Deze zal doorgaan iedere laatste woensdag van de
maand van 10 uut tot 15:30 uur, kosten 10 euro.
De winkel is dan ook open dus kan de groep niet
groter worden dan 6 personen.
Het idee van een atelier groep is dat u hier, bij Calico
House, komt werken onder mijn begeleiding.
Op aanvraag kunnen speciale technieken aangeleerd
worden, groepsprojecten worden aangeboden,
problemen (op het gebied van patchwork en quilten)
worden opgelost etc. etc.
Het idee is om met een gezellig clubje een fijne dag te
hebben. U kan zich inschrijven door een mailtje te
sturen naar : calicohouse@belgacom.net of een
telefoontje naar : 03-233 60 23.
FIJNE FEESTDAGEN EN EEN HEEL
GELUKKIG 2019

