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Nieuwsbrief van Calico House
Beste Quiltsters,
“Lentekriebels”, heeft u er ook last van?
Veel mensen hebben het in het voorjaar. Ze voelen zich net zo uitgelaten als koeien die voor het eerst de wei weer
in mogen. Zodra de eerste zonnestralen zich laten zien lijkt de wereld wel gek te zijn geworden. Iedereen rent naar
het tuincentrum om daar massaal plantjes aan te schaffen, er wordt driftig in tuinen geharkt en de terrassen stromen
vol. Ook als het daar nog helemaal niet zo warm is en soms zelfs nog de vorst in de grond zit. Veel mensen voelen
zich ook veel energieker, blijer, willen opeens van alles gaan doen. Wij quilters, willen graag aan nieuwe quilts
beginnen en hiervoor zijn er weer een groot aantal nieuwe stoffen en ideëen binnengekomen.
Kom dus vlug naar de winkel “gehuppeld” om laat u inspireren.
Voor ik kan genieten moet deze nieuwsbrief af maar met al die zonnestralen (het is nu zaterdag 30 maart en prachtig
weer) gaat dat zeker lukken. Van Greet heb ik weer een heerlijk recept gekregen. Brigitte organiseert zoals al vele
jaren een reis naar Ste. Marie aux Mines. Ria Mille houdt met haar groep “de Ooiekooi” een tentoonstelling in Lier,
afspraak in het quiltcafe op 12 april en 10 mei. Waar de Quipdag, zaterdag 15 juni, dit jaar doorgaat is nog niet
bekend, we zijn nog aan het onderhandelen. Zodra ik meer weet laat ik het horen en via de site van de Belgische
Quiltersvereniging kan u ook deze infomatie krijgen, eveneens over een busreis naar Rijswijk in april.
We bespreken de staat Louisiana, bij Jasmine kan u een vrolijke, zonnige techniek komen leren.
Ilse heeft het dit voorjaar erg druk, dus lessen van haar komen weer in het najaar.
Genoeg voer dus voor een welgevulde nieuwsbrief, we beginnen eraan.
Veel leesplezier en groetjes, Lisette
OPENINGSUREN CALICO HOUSE

dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur
donderdag van 16 tot 20 uur alleen op afspraak
en iedere 1ste zaterdag v/d maand van 10 tot 17 uur
AGENDA.
- Quiltgroep “De Oooiekooi” bestaat 25 jaar. Van 12
t/m 19 mei 2019 houden zij een tentoonstelling in de
“l’Avenirsite”, Sionsplein 19, 2500 Lier, 10-17 uur,
inkom € 2.

- Quiltcafe Antwerpen, WZC Sint Jozef,
Kruizermunt 15, Wommelgem , op 12 april en 10 mei
2019 van 10- 16 uur.
-Hobbysalon in Mechelen, Nekkerhal van 19 t/m 22
sept. 2019, thema ”sterren stralen overal”.
- Nationale Patchwork Happening te Edingen van
de Belgische Quilters Vereniging. Van 3 okt. t/m 6
okt. 2019. Open van 10 tot 17 uur.
- Quip-dag , zaterdag 15 juni 2019, lokatie???

HOBBYSALON.
Het Hobbysalon in Antwerpen is
alweer even geleden (begin maart).
Er waren weer veel quilts te zien. Quiltgroep “de
Eekhoorntjes” had een mooie tentoonstelling ingericht en was iedere dag aanwezig met veel enthousiaste quiltsters die volop demonstreerden, vertelden,
showden en ondertussen werd er ook goed gewerkt,
gebabbeld en heel wat gelachen.
Jasmine De Beuckelaer had in haar expositie ruimte
prachtige quilts hangen van Duffy Indeherberg en van
haarzelf., voornamelijk moderne quilts die een mooi
contrast vormden met de traditionele quilts.
Veel inzendingen (14) voor de “reuzequilt” waren er
niet. Helaas kon de organisatie hem niet ophangen,
jammer, hij begint erg zwaar te worden en zij waren
bang dat de ijzeren ophang stang door zou breken.
Daar wordt nu een oplossing voor gezocht zodat hij,
hopelijk, de volgende keer weer kan hangen.
Het thema”alle vogels vliegen” werd verschillend en
mooi uitgebeeld.
De winnaar is geworden Jacqueline Ceulemans, zij
heeft een Singer naaimachine gewonnen.

Het thema voor het Hobbysalon in Mechelen van 19
t/m 22 sept. 2019 is “sterren stralen overal”.
Dit is, denk ik, toch geen moeilijk onderwerp.
Dus meedoen. 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.
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

A PIECE OF CAKE.
APPELTAART MET FRANGIPANE
EN SPECULAAS
Ingrediënten:
2 eieren
600 g appelen
125 g amandelpoeder
2 el bloem
160 g malse boter
250 g speculaas
100 g kristalsuiker
1 el bloemsuiker

Proficiat.
De 2 prijs is voor Marianne de Hoogh, zij heeft een
stoffenpakket bij Calico House uit mogen kiezen.
e

Bereiding
Meng 110 g boter, de kristalsuiker, het amandelpoeder, de bloem en de eieren tot een homogene
frangipanecrème.
Verkruimel de speculaas met de keukenrobot (kan
ook als je ze in een plastieken zak stopt en er dan met
de deegrol over gaat). Meng de kruimels met 50 g
gesmolten boter tot een homogeen mengsel en druk
dit mengsel goed aan in een taartvorm.
Bedek dit dan met het frangipanemengsel en schik er
dan de in dikke plakken gesneden appelen bovenop.
Bak 30 min in de oven op 180°C.
Bestuif met de bloemsuiker en laat nog 10 min
bakken. Smakelijk,Greet Bostoen
Hoeks Naaimachines
Oude Bareellei 16-18
2170 Merksem
Tel/Fax: 03/645.96.36.
info@hoeksnaaimachines.be
www.hoeksnaaimachines.be

Proficiat.

4-daagse BUSREIS
van 12 tot 15 september 2019
____________________________________
Vertrek : Donderdagmorgen 12 september 2019
Terug : Zondagavond 19 september 2019
Opstapplaatsen : Destelbergen, Loppem en langsheen de
reisroute
Inbegrepen in de trip : De busreis, 3 overnachtingen in
half pension op basis van 2, 3 of 4 persoonskamer, vervoer
vanuit hotel Vaillant in Sélestat naar Sainte-Marie-auxMines en iedere dag onbeperkte toegang tot alle locaties
van het evenement. Een fooi voor de chauffeur is niet
verplicht maar wordt in dank aanvaard.
Prijs: 445 euro per persoon op basis van 2, 3 of 4
persoonskamer.
Toeslag voor een single kamer is 120 euro - er zijn slechts 3
single kamers beschikbaar.
Inschrijven: Bij voorkeur per mail aan
brigitte.mattens@gmail.com maar het kan ook persoonlijk,
per telefoon: 09/355.61.49, GSM 0476/68 13 04 of
brief(je) aan Brigitte Mattens (Rozenlaan 2, 9080 Lochristi).
Gelieve volgende gegevens te vermelden: per ingeschreven
persoon : naam en adres, hoe je bereikbaar bent
(telefoonnummer/GSM en Email), welke kamer je wenst
en eventueel met wie je de kamer wil delen.
Betaling: Op het ogenblik van de inschrijving dient 145
euro betaald te worden (of 265 euro ingeval van een single
kamer). Het saldo van 300 euro dient vereffend te zijn
tegen 11 juli 2019. Eventueel memodatum gebruiken bij de
bank. Stortingen op rekening
IBAN BE72 9794 3100 1216 - BIC ARSPBE22 van
Brigitte Mattens, Rozenlaan 2, 9080 Lochristi met
vermelding van je naam. Inschrijving is definitief van zodra
het voorschot ontvangen is. Het volledige bedrag bij
inschrijving betalen is uiteraard ook mogelijk.
Opmerkingen:
- Bij onvoldoende aantal deelnemers gaat de reis niet door,
tenzij diegenen die inschreven bereid zijn om meer te
betalen.
- Indien meer mensen inschrijven dan er kunnen meereizen
geldt de volgorde van inschrijven op de reservelijst
Groetjes,
Brigitte Mattens

Een kwarteeuw samen quilten, dat vraagt om een
feestelijke tentoonstelling.
Deze zal dan ook plaatsvinden van 11 t/m 19 mei in
de l'Avenirsite, Sionsplein 19 Lier.
Open dagelijks van 10.00 tot 17.00u.
We namen een vlotte start op witte donderdag 1994.
Jong, vol zelfvertrouwen, en met de nodige boeken en
naslagwerken voor inspiratie. Het Belgisch quiltersgilde was toen zelf nog piepjong, mijn persoonlijke
lidkaart heeft het nr 235. Lang geleden he?
Gestart met 10 leden, is de groep in de loop der jaren
uitgegroeid tot een maximum aantal van 21.
Gewoonweg om praktische reden : beperkt aantal
zitplaatsen. Mensen kwamen, weinig gingen, en
zodoende zijn er van de oorspronkelijke pioniers toch
nog een twaalftal actief. Intussen zijn we met 17.
Wat natuurlijk opvalt is de evolutie in de werken. De
beginfase was erg braaf : het juiste bloemenmotiefje
bij het juiste ruitje, kleuren uit hetzelfde spectrum en
af en toe een gewaagde tint erbij. Een beetje
baanbreker voor mij persoonlijk was destijds Jinny
Beyer. Ze heeft me geleerd hoe je succesvol een
gedurfde kleur kon toevoegen aan je basisidee.
Intussen zie ik in onze groep hoe er verrassend
gemengd en ontworpen wordt. De meeste quiltboeken worden nauwelijks nog geraadpleegd. Wel
wordt er steeds enthousiast gebladerd in tijdschriften
zoals Quiltmania, Les nouvelles du patchwork en
Quilt info. Ook de tentoonstellingen worden druk
bezocht, steeds verder van huis.
Drie van onze leden vielen in de prijzen op de
nationale tentoonstelling. We zijn er trots op.
Zelf leerde ik samen met een vriendin, een nieuwe
techniek bij Susan Carlson in Maine.
Benieuwd naar dit alles?
We zien u graag in mei. Creatieve groeten, Ria Mille.

bevolking te hebben. De staat kent 2 officiele talen,
Engels en Frans, 7 % van de bevolking spreekt nog
Frans. De staatsvogel is de pelikaan en de staatsbloem
de magnolia.

Maak een bloemenweide in vilt, versier je tas, je
blokkenmap, je naaldenetui enz. met deze leuke
bloempjes, of zet ze op je jeans. We werken met
wollen vilt en perlé borduurgaren. Materiaal voor het
maken van de bloemen is in de workshop inbegrepen,
samen met de uitleg en een patroontje voor het
maken van een naaldenetui. Je brengt enkel een
stofschaartje mee.
Lesgeefster: Jasmine De Beuckelaer
Datum: dinsdag 21 mei van 13.30 tot 15.30 uur.
Prijs : 18 EUR pp. incl. materiaal en uitleg.
Inschrijven via de mail
calicohouse@belgacom. net
of per telefoon 03-2336023

DE STATEN VAN AMERIKA.
LOUISIANA.
De standaard afkorting voor de “Pelican”,
zoals de bijnaam voor deze staat luidt, is LA (niet te
verwarren met de stad Los Angeles). De hoofdstad is
Baton Rouge, de oorspronkelijke bewoners waren
Indianen (zoals in heel Amrika). De eerste Europeanen waren Spanjaarden, die in het gebied in 1528 de
monding van de rivier de Mississipi ontdekten. Zij
hadden echter weinig belangstelling, de eerstvolgende
verkenners waren de Fransen en die gaven het gebied
in 1682 de naam La Louisiane ter ere van hun vorst
Lodewijk XIV. In 1760 verloren zij het gebied weer
grotendeels aan Spanje. Rond 1800 kreeg Frankrijk,
dat toen geregeerd werd door Napleon Bonparte, het
weer terug Op 30 april 1812 werd het formeel, als 18e,
een staat van de Verenigde Staten. Eind 1814 vond de
Slag bij New Orleans plaats waarbij de Engelsen
vergeefs probeerden om de stad te veroveren.
De economie van Louisiana was sterk afhankelijk van
slavenarbeid, in 1861 werd deze afgeschaft. In 1927
raakten 7000.000 mensen dakloos doordat de
Mississipi rivier buiten haar oevers trad. In 2005 sloeg
orkaan Katrina toe die gezien wordt als de grootste
natuurramp die de VS ooit heeft gezien. Loisiana ligt
aan de Golf van Mexico en is een vrij vlakke staat. De
bekendste muzieksoort is de jazz die begin 20e eeuw
ontstond in New Orleans, een combinatie van ragtime, blues, folk, negrospirituals en Franse marsmuziek. Louisiana heeft de dubieuze eer om het
hoogste aantal gevangenen per hoofd van de

LOUISIANA STAR

SEVEN SISTERS.
Bent u, of iemand in uw omgeving,
ook in de ban van de boeken van Lucinda Riley “de
zeven zussen”. Het is een zevendelige serie over 7
zussen, op zoek naar liefde, verlies en naar wie ze
werkelijk zijn.
Maar wist u dat dit ook een prachtig
patchworkpatroon is dat heel goed uit te voeren is
met kartonnetjes. Wij verkopen ze in verschillende
maten t.w. ½ inch, ¾ inch, 1 inch, 1 ¼ inch, 1 ½
inch en 2 inch.
Ruim 150 jaar geleden scheidde de staat Mississipi
zich af van de Union, de noordelijke staten, nadat
South Carolina dit al had gedaan. Binnen een paar
weken volgden de staten Florida, Alabama, Georgia,
Louisiana en Texas. Deze rebelse staten stemden voor
de Confederacy, afscheiding van de VS. Zij kozen in
1861 een eigen vlag, met 7 sterren, die de 7 staten
symboliseerden.

De Seven Sisters is ook
een klifformatie in
Engeland tussen
Eastbourne en Seaford.
Het zijn 7 tegen elkaar
aanstaande krijtrotsen
op de kustlijn.

