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               Nieuwsbrief van Calico House 
Beste Quiltsters, 

                                                                                    It’s the most wonderful time of the yearIt’s the most wonderful time of the yearIt’s the most wonderful time of the yearIt’s the most wonderful time of the year    
                                                         dit wens ik iedereen toe  
Een tijd van gezelligheid, lekker eten, familie, warmte, liefde, vriendschap, vrede en wat u maar wilt. 
Wij gaan er ook van genieten daarom is de winkel dicht vanaf donderdag 19 december 2019 en zijn we er weer op 
zaterdag 4 januari 2020. Dan beginnen we het nieuwe jaar met de solden, tot het einde van de maand januari. 
In deze nieuwsbrief bezoeken we de staat Maryland, toepasselijk voor de tijd van het jaar. We hebben weer een 
heerlijk recept van Greet gekregen, uitleg over het patroon Jacobsladder, de kalender en wat weetjes over het reilen 
en zeilen in het patchworkland. 
Ik wens iedereen een heel gezellig kerstfeest toe en een zeer gelukkig en gezond nieuwjaar, Lisette. 
 

                                     
                                  DE WINKEL IS GESLOTEN    
                         VANAF DONDERDAG 19 DECEMBER 2019  
                                               weer open op  
                                              ZATERDAG 4 JANUARI 2020 

 
 
 

                  AGENDA. 
 
- Quiltcafe Antwerpen, WZC Sint Jozef, 
Kruizermunt 15, Wommelgem , op vrijdag 10 januari, 
14 februari en 13 maart 2020 van 10- 16 uur.  
- Winterse Quilting Bee, op zaterdag 25 januari 
2020 in de GC Den Boogaard, Antwerpsesteenweg 57 
te Ranst. 
-19e Hobby Creatief Salon van 27 februari t/m 1 
maart 2020, open van 10 tot 18 uur. In de Antwerp 
Expo, hal 4, Jan van Rijswijcklaan. 

- De Homequilters nodigen u uit op hun 1ste 
patchwork tentoonstelling op 22 en 23 februari 2020 
van 10 tot 17 uur in Visput De Netezonen, 
Bernardijnenlaan 7 te Lier.  
- Tentoonstelling, patchwork en handwerk van de 
groep “de Losse Steekskes” op zaterdag 25 april van 
10-20 uur en zondag 26 april 2020 van 10 tot 17 uur. 
In zaal  “De Fraat’, Duisburgsesteenweg 179 te 
Overijse. 



              A PIECE OF CAKE. 
 

              Greet heeft voor ons weer een lekker recept  
               gevonden, een idee voor de feestdagen!    
         
         WALNOTEN-KARAMELKOEK 
 

Voor het deeg: 
175g bloem 
125g boter op kamertemperatuur 
75g witte basterdsuiker of fijne kristalsuiker 
enkele druppels vanille extract, snuifje zout 
Voor de bovenlaag: 
200g walnoten 
300ml gezoete gecondenseerde melk 
 
Verwarm de oven voor op 180°C. 
Bekleed een bakvorm of ovenschotel van ongeveer 20 
bij 20 cm met bakpapier.. Doe alle ingrediënten voor 
het deeg in een kom en kneed er een samenhangend 
deeg van. Doe dit in de bakvorm en druk het 
gelijkmatig aan over de bodem. Prik het deeg meer-
dere malen in met een vork om te voorkomen dat het 
deeg bol gaat staan tijdens het bakken, bak in 20 min 
goudbruin. 
Haal de bakvorm uit de oven als de bodem gaar is 
maar laat de oven wel aanstaan. Verdeel de noten over 
de bodem en giet daar de gecondenseerde melk over. 
Bak de koek nog 22 min tot de gecondenseerde melk 
gekaramelliseerd is, af laat in de vorm afkoelen. 
Haal hem daarna met het bakpapier uit de vorm en 
snijd hem in repen. 
Smakelijk, Greet Bostoen 
 
                                    

                               HOBBYSALON. 
                                 
                                Van 27 februari t/m 1 maart  
                                2020 wordt het 19e Hobby 
Cratief Salon gehouden in de Antwerpse Expo. 
Zoals alle jaren hebben wij daar weer een verkoop-
stand. Quiltgroep “De Eekhoorntjes” uit Brasschaat 
zijn ook aanwezig met een mooie tentoonstelling en 
iedere dag zijn er enthousiaste quiltsters aanwezig om 
onze fijne hobby te promoten. 
Natuurlijk is onze grote er ook, tegen die tijd weer 
enorm gegroeid want we hebben een tas vol met losse 
quiltjes die er weer aan zullen worden genaaid.  
Doe mee, het thema is :     
                    STERRENBEELD 
Maak een quiltje van exact 20cm x 20cm, doorgequilt 
en afgewerkt met een bies en breng dit binnen bij ons. 
U maakt kans om een naaimachine te winnen maar u 
heeft so-wie-so prijs want u krijgt een gratis entree 
kaart bij inlevering van uw quiltje. Meedoen dus. 

 

 

                              

 

                        JACOBSLADDER. 
 
 
                          Bij het weerbericht van 8 oktober   
                          2019 hoorde ik op de televisie dat er 
in de lucht een Jacobsladder te zien was.  
Iedere quiltster denkt bij het horen van deze naam 
niet aan het weer, maar aan een quiltpatroon. Ik ben 
dat eens gaan opzoeken en vond de volgende info: 
- De term Jakobsladder is ontleend aan het verhaal in 
Genesis 28:10-22 in de Hebreeuwse Bijbel, waarin 
Jakob ergens onder de open hemel in slaap viel en in 
een droom een ladder zag die tot in de hemel reikte en 
waarop Gods engelen afdaalden en opstegen 
- Geïnspireerd door dit verhaal spreken weerkundigen 
van jakobsladders, wanneer een duidelijke lichtbundel 
van de zon door een gat in de bewolking straalt. 
Andere namen voor dit weerkundige fenomeen zijn 
zonneharpen of crepusculaire stralen. 
- De Jakobsladder komt men verder onder meer tegen 
in de bouw en in de agrarische wereld. Daar wordt het 
woord gebruikt voor een lopende band die goederen 
omhoog transporteert.  
- Veel kinderen zullen bij het horen van de term 
denken aan speelgoed met deze naam. Dit speelgoed 
bestaat uit een rij plankjes die met een bijzonder 
scharniersysteem op en neer kunnen bewegen. 
- De jakobsladder (Polemonium caeruleum) is een 
kruidachtige, vaste plant uit de vlambloemfamilie 
(Polemoniaceae).  
 
Zoals de naam verschillende betekenissen heeft, is er 
ook een rijkdom aan quiltpatronen met deze naam. 
 Ik heb vier voorbeelden gevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit het boek Encyclopedia of Pieced Quilt patterns  
compiled by Barbara Brackman 

 
 



 

Nationale Patchwork 
        Happening van de Belgische 

Quiltersvereniging. 
 
In oktober heeft de Belgische Quilters Vereniging 
haar 30 jarig bestaan gevierd met een prachtige 
tentoonstelling in het Kasteel van Edingen, zoals al 
vele jaren wordt gedaan. De winkelstanden stonden 
niet zoals voorgaande jaren in de “stallen”, maar in 
het Kasteel, een mooie lokatie met prachtige zalen. 
We stonden er echt “op stand”. Een treintje reed de 
quilters door het mooie park van de ene plaats naar de 
andere. 
De “stallen” worden gerenoveerd, dat was de rede dat 
we in het Kasteel zaten en aangezien men niet kan 
garanderen dat deze in oktober 2020 klaar zijn heeft 
het bestuur van de Belgische Quilters Vereniging 
besloten om in 2020 geen Nationale tentoonstelling te 
organiseren.  
Jammer, maar dit geeft ons wel een jaar extra om  
mooie quilts te maken en om zeker mee te doen aan 
de wedstrijd “scrapquilts”, dit zal dan voor 2021 zijn. 
 

Hoeks Naaimachines 

Oude Bareellei 16-18 

2170 Merksem 

Tel/Fax: 03/645.96.36. 

info@hoeksnaaimachines.be 

www.hoeksnaaimachines.be 

 
 
 

                   INGEZONDEN BRIEF. 
 
                 
Wij zijn de Homequilters, een groepje creatieve bezige 
bijen die onder andere gek zijn op patchwork.  
Al enkele jaren komen wij één keer per maand bij 
iemand thuis samen om te patchworken en te quilten.  
Het zijn aangename bijeenkomsten, waarbij we verder 
aan onze stukken werken, elkaars werk onder de loep 
nemen en elkaar voortdurend aanmoedigen om door 
te gaan.  Bij een kopje thee en een koekje brengen we 
een paar aangename uren met elkaar door én zijn we 
met onze geliefde hobby bezig.  
We bezoeken ook af en toe een patchwork tentoon-
stelling en zo is langzaam het idee gegroeid om er zelf 
ook eens een te organiseren..  
Op 22 en 23 februari 2020 van 10 tot 17 uur nodigen 
wij u  uit op onze 1ste patchwork tentoonstelling  in 
Visput De Netezonen, Bernardijnenlaan 7 te Lier.  
De opbrengst is ten voordele van VZW Leef te Ranst. 
Leef is ontstaan uit een initiatief van ouders van 
kinderen met een verstandelijke beperking. 
De aanleiding tot oprichting was het gebrek aan 
opvangmogelijkheden na de beëindiging van de 

schoolopleiding. De vereniging biedt woononder-
steuning en dagbegeleiding aan volwassen personen 
met een verstandelijke handicap. 
We hopen u met velen te zien. 
Gilberte, Fabienne, Carine, Chris, Christiane, Sonja 
       

                                                           0495-874047 
Voor het machinaal quilten van al uw quilts op een 

Longarm Quilting Machine  door Diane Hopstaken 

                                   
             
               DE STATEN VAN AMERIKA. 
 
                      MARYLAND 

De standaardafkorting voor de ”Old Line State”, 
zoals de bijnaam luidt, is MD. Maryland was 
oorspronkelijk een Engelse kolonie, gesticht door 
George Calvert (Lord Baltimore) in 1634.                 
De hoofdstad is Annapolis. Het merendeel van de 
inwoners was katholiek, in tegenstelling tot de meeste 
andere kolonies. De staat is, in tegenstelling tot wat 
algemeen wordt aangenomen, niet genoemd naar de 
Heilige Maagd Maria maar naar de echtgenote van 
Karel I van Engeland, koningin Maria van Frankrijk. 
In 1729 werd Baltimore gesticht, genoemd naar Lord 
Baltimore, een belangrijk katholiek centrum en 
aartsbisdom.                                                     
Maryland was ook een van de 13 kolonies die in 
opstand kwamen tegen de Britse kroon.              
Vanaf 1905 beschikte Maryland als eerste staat ter 
wereld over een rijdende bibliotheek. Met paard en 
wagen werden in Washington County de boeken 
rondgebracht. Dit verschijnsel verbreidde zich verder 
door de VS en ook in Europa. Maryland was een van 
de eerste staten die het homohuwelijk invoerde, in 
2013 werd de doodstraf afgeschaft. In 2014 had het 
het hoogst gemiddelde inkomen van alle staten. 

De staatsbloem is de “black eyed Susan (een kleine 
zonnebloem) en de staatsvogel is de Balimore 
troepiaal ( kleine zangvogel). 

                           MARYLAND BLOK 

 

 

 

 

 



Wij quilters, kennen de Baltimore Album Quilts. Deze 
zijn ontstaan in de havenstad Baltimore in de jaren 
1840. Toen rond die tijd de industrialisatie op gang 
kwam verplaatste de productie van textiel zich naar de 
fabriek waardoor de huisvrouw zich niet meer bezig 
hoefde te houden met het tijdrovende verven, spinnen 
en weven van textiel. Zij kreeg hierdoor meer vrije tijd 
om zich bezig te houden met complexe quiltvormen. 
In die tijd was Baltimore een belangrijk handels-
centrum, waardoor er, eerder dan elders in Amerika, 
veel machinaal vervaardigde, bedrukte stoffen uit 
Engeland beschikbaar waren. Bij de meest oorspron-
kelijke vorm van de Baltimore album quilt werd deze 
door een groep mensen gemaakt, waarbij iedere 
deelnemer een geappliqueerd blok met een persoon-
lijke boodschap maakte. Vaak werden de blokken 
gesigneerd met een permanente bruine inktsoort die 
kort daarvoor uitgevonden was. De album quilts 
werden bij bijzondere gelegenheden geschonken, bijv. 
bij een jubileum of als afscheidscadeau, men noemt ze 
daarom ook wel presentatie quilts. Ze werden gewaar-
deerd als herinnering en niet als gebruiksvoorwerp, zo 
zijn ze goed bewaard gebleven en zijn er nog veel te 
zien in musea en privé collecties. Er zijn zo’n 300 
originele Balimore quilts bekend en ze zijn erg 
kostbaar.                                                                   
Ze kenden slecht een korte bloeiperiode van 1840 tot 
1846. In 1861 brak de Amerikaanse burgeroorlog uit 
en had men geen tijd en interesse voor deze complexe 
quilts. Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw kreeg 
men weer belangstelling voor deze mooie quilts. De 
auteurs Elly Sienkiewicz en Mimi Dietrich maken met 
hun boeken deze traditie toegankelijk voor het grote 

publiek. 

 

 

 

 

 

 

 

Traditiegetrouw beginnen we het nieuwe jaar met de 

SOLDEN. Veel stoffen voor maar 10 euro per 
meter,  2 meter van dezelfde stof 15 euro.                               
En nog veeeeeeel meeeeeeeeeer.  

                            SOLDEN                       

vanaf zaterdag 4 t/m zaterdag 30 januari  

 

LESSEN.        

                        Ilse heeft in het voorjaar nog wat vrije  
                        uurtjesgevonden om een paar lessen te  
                        geven: 
Workshop : Allemaal Biesjes                                  
Data : zaterdag 18/01 van 10:00 tot 15:00 uur      
Moet er steeds een aparte bies om uw quilt? En hoe 
gaat dat dan in de hoeken? Wat als de quilt leuker 
wordt met een bies in meerdere kleuren?     
Vragen waarop in deze workshop een antwoord volgt. 
In de les worden kleine techniekjes gemaakt, die in uw 
map als naslagwerk bewaard worden. Deze les is 
machinaal. 

Cursus : Basis Applicatie                                       
Data : 4 lessen op zaterdag: 11/01 - 25/01 - 08/02 - 
14/03 van 10:00 tot 12:30 uur                         
Prachtige vormen en patronen worden gecreëerd   
met applicatie. Holle en bolle vormen, heel scherpe 
punten, gemene hoeken, erg dunne lijnen, een 
mogelijke oplossing als het mis gaat : het komt 
allemaal aan bod. 

Atelierwerking bij Calico House – Ilse                    
Kunt u niet meer verder met een quilt, hebt u 
misschien vragen. Of werkt u graag in groep, met net 
dat duwtje in de rug om een quilt af te maken. Kom 
dan naar het maandelijkse atelier. In een gezellige 
sfeer kunt u uw werken afmaken, met hulp daar waar 
gewenst is. Iedereen werkt aan iets anders, of 
misschien ook niet, we helpen en steunen elkaar.       
In sommige groepen is een plekje vrij (maandag of 
vrijdag 10:00 – 15:00 uur)                                       

                   Alle lessen gaan door in                                     
Calico House, Vrijheidstraat 27  te Antwerpen   Voor 
meer info:lappenlot-ilse@telenet.be of 03/569.12.34  

 

          
     OPENINGSUREN  CALICO HOUSE                              

dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur 
donderdag van 16 tot 20 uur op afspraak 

en iedere 1ste zaterdag v/d maand   
van 10 tot 17 uur. 

 

                                Ik wens iedereIk wens iedereIk wens iedereIk wens iedereen een heel en een heel en een heel en een heel     

 gezellig kerstfeest en een  gezellig kerstfeest en een  gezellig kerstfeest en een  gezellig kerstfeest en een     

       gelukkig nieuw       gelukkig nieuw       gelukkig nieuw       gelukkig nieuwjaar.jaar.jaar.jaar.                            


