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Nieuwsbrief van Calico House
Beste Quiltsters,
Hoe gaat het met u? Ik hoop dat u, en degenen die u dierbaar zijn, gezond en gelukkig zijn want het gaat niet goed,
we zitten allemaal nog met het Corona virus om ons heen. Waar je ook bent, wat je ook doet, we moeten nog steeds
op ons tellen passen en zo veel mogelijk binnen blijven. Gelukkig hebben wij een hobby waarvoor dat geen
probleem is, wat boffen wij maar. We blijven optimistisch maar toch, de komende feestperiode zal er heel anders
dan gewoonlijk uitzien en dan maar hopen dat 2021 beter zal worden. Nog even volhouden en het komt goed!
Greet heeft weer een recept voor ons, een heerlijke pompoenvlaai. U krijgt de oplossing van de puzzel, waarvoor ik
geen oplossingen binnen heb gekregen, w.s. toch tever gezocht en u krijgt de 2e stap van de mystery scrap quilt.
Meer info over de staat Minnesota met een bijpassende quiltblok. Over Jinny Beyer, een van de grootste
Amerikaanse quiltsters in mijn ogen, wil ik u wat meer vertellen.
De quiltagenda is nog steeds leeg : geen Hobbysalon, tentoonstellingen, quiltcafe (met een vraagteken), Blankenberge idem dito etc. en onze lessen en ateliers kunnen ook nog niet doorgaan. Wat doen we dan: lekker patchen en
quilten, mooie dingen maken en genieten van hetgeen we hebben. Blijf gezond, zorg voor elkaar en houd contact
met degenen die niet zoveel mensen (meer) om zich heen hebben.
Veel plezier met deze nieuwsbrief en voor iedereen:

AGENDA.
Deze is nog helemaal leeg.
Het Hobbysalon van februari te
Antwerpen gaat zeker niet door.
Het quiltcafé en de Provinciale winterse quilting bee
van Antwerpen staan ook nog tussen haakjes, info
hierover op: https://antwerpenquilt.wordpress.com/
De midweek in Blankenberge van de Belgische
Quilters Vereniging is ook nog onder voorbehoud.
Goed nieuws is wel dat de Vereniging “GERED” is.
Er hadden zich nieuwe kandidaten aangemeld voor
de verschillende functies zodat het bestuur nu weer
compleet is. Veel succes aan de nieuwe bestuursleden
en ik wens het hele bestuur een goed 2021 toe met
veel fijne aktiviteiten.
Tentoonstellingen, bijeenkomsten, lessen, ateliers, ze
moeten allemaal nog even wachten.

A PIECE OF CAKE.
uit de keuken van Greet Bostoen

POMPOENVLAAI
Benodigdheden:
1 butternutpompoen
60g kandijsuiker
125g zelfrijzende bloem
80g walnoten
bloem

4 speculaaskoekjes
2 eieren
4 eetlepels volle melk
125g boter
4 eetlepels kandijsuikersiroop

Snijd de pompoen in de lengte doormidden en
verwijder de zaadjes. Leg de pompoenhelften in een
vuurvaste schotel en bak ongeveer 1 uur in de oven
op 180°C. Haal 300g pompoenpulp uit de gare
pompoen. Smelt de boter. Bestrijk de taartvorm met
een deel van de gesmolten boter en bestrooi met
bloem. Verkruimel de speculaaskoekjes en voeg de
rest van de boter bij.
Meng de melk, kandijsuiker, kandijsiroop en losgeklopte eieren onder de boter. Spatel de pompoenpulp
onder het botermengsel. Voeg de zelfrijzende bloem
toe en meng tot een homogeen mengsel. Giet dit in de
taartvorm en verdeel de walnoten hierover. Bak de
pompoenvlaai ongeveer 40 min in de oven op 180°C.
Smakelijk!

HOEVENSEBAAN 71 - 2950 KAPELLEN

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

QUILTPUZZEL.
De puzzel in de vorige CaliContact
was moeilijk. Ik heb er jammer
genoeg geen reacties op gehad. .
W.s. waren de afbeeldingen niet
duidelijk genoeg. Voor degenen die toch hun
hersenen hebben gepijnigd en benieuwd zijn naar de
oplossing, dit moest het zijn:
1 (Handy Andy) was a handsome young man and
2 (Rose) was a 3 (Farmer’s Daughter). He
proposed to her under the 4 (Twinkling stars) of an
5 (Indian Summer) evening as they strolled down
6 (Country Lanes). They were married in the 7
(Springtime). The 8 (Bride’s Bouquet) was of 9
(Lily of the Valley) and 10 (Maidenhair Fern)
from her 11 (Grandmother’s Flower Garden). Her
little 12 (Next Door Neighbor) was flower girl and
carried 13 (Basket of Flowers). His nephew carried
14 (Wedding Ring) on a velvet pillow. The bridesmaids were 15 (Iris) and 16 (Daisy). Following the
wedding reception where they danced the 17
(Virginia Rail), they hitched up their 18 (Democratic Donkey) and drove down the 19 (Path
through the Woods) to their 20 (House on the
Hill) which stood beside a tall 21 (Pine Tree).Their
life was filled with 22 (Sunshine and Shadow) but
they always extended the 23 (Hand of Friendship)
to everyone.
Ik moet u eerlijk bekennen dat ik ook veel namen niet
kende van de blokken maar het is wel erg grappig om
ze nu te herkennen.
Ik heb geprobeerd zelf een puzzel te maken:
Het zijn cryptische omschrijvingen van bloknamen
1- Zwemmende watervogels
2- Duits bord
3- Dit is er een
4- Woeste baren.
5- Apengereedschap
6- Volg de fles langs bochten
7- Gerechtelijke treden
8- Beter 10 in de lucht
9- Glibberig gangpad
10- Scherven brengen geluk
Met een letter uit iedere blok (is niet persé de eerste
letter maar een die in het woord voorkomt) kan u het
woord gezondheid maken, en dit is ook
hetgeen ik u allen wens.
Succes, laat uw oplossing (of een deel ervan) weten en
u maakt kans een stofpakket te winnen, alleen op te
halen in de winkel.

MYSTERY QUILT.
In de vorige nieuwsbrief heeft u de
eerste stap van het “scrap-mystery”
gehad. Velen van u zijn er aan
begonnen heb ik gemerkt en zitten
vol verlangen te wachten op de volgende stap.
Als het goed is heeft u per blok: 2 x 2 lichte
rechthoeken aan elkaar genaaid en 2 x 2 donkere met
een lichte rechthoek in het midden. Zie hieronder

dit heeft u al
gemaakt
leg nog even
opzij.
Stap 2: knip per blok 4 donkere rechthoeken.
U naait 2 donkere rechthoeken met de korte kanten
aan elkaar, doe dit 2x per blok: Leg opzij

DE STATEN VAN
AMERIKA.
Minnesota
is een van de vele staten van
Amerika en de standaardafkorting voor de “North
Star State” zoals de bijnaam luidt, is MN. De hoofdstad is Saint Paul, en de grootste stad is Minneapolis.
Deze steden liggen tegen elkaar aan, aan weerszijden
van de Mississippi, en worden de Twin Cities (“Tweelingsteden”) genoemd. Ook hier waren de eerste
bewoners Indianen. Tot het midden van de 18e eeuw
controleerde Frankrijk het gebied, daarna het Verenigd Koninkrijk, in 1858 werd het gebied de 32ste staat
van de VS. Minnesota grenst in het noorden aan
Canada, heeft veel grote en kleinere meren, meer dan
15.000, verder is het vrij vlak, het hoogste punt is
maar 701 m.
De naam Minnesota betekent “hemelkleurig water”.
De staat is bekend om zijn barre klimaat. Op 2
februari 1996 werd bij de plaats Towers -51°C
gemeten, terwijl in de zomers van 1917 en 1936
+46°C bereikt werd.
Vooral in noorden liggen veel Indianenreservaten.

Stap 3: Knip 2 lichte rechthoeken per blok, leg opzij.
Stap 4: het laatste dat u nu per blok moet knippen
zijn 2 donkere rechthoeken. (Optie: als u het nu beu
bent om zoveel rechthoeken te knippen mag u deze
vervangen door een vierkant van 8cm x 8cm , dit geldt als
uw rechthoeken 4x8cm zijn anders aanpassen en een
vierkant maken van uw langste zijde). Het kan ook zijn dat
het misschien erg druk wordt, afhankelijk van uw
stofgebruik. Door dit uit één stuk stof ( en/of zelfs altijd
dezelfde stof) te knippen kan het geheel rustiger worden.)

Naai de 2 lichte driehoeken aan het vierkant.
Zo moet het er dan uitzien.

De onderdelen voor de blok zijn klaar.
In de volgende nieuwbrief vertel ik hoe de blok en de
quilt in elkaar gezet wordt. Ondertussen mag u ook
zelf puzzelen, wie weet komt u tot een ander ontwerp.
Laat het me weten. Veel plezier en succes.
Hoeks Naaimachines
Oude Bareellei 16-18
2170 Merksem
Tel/Fax: 03/645.96.36.
info@hoeksnaaimachines.be
www.hoeksnaaimachines.be

De oppervlakte is 225.365 km² (België 30.689 km²)
met een bevolking van 5,3 miljoen (België 11,5
miljoen), ongeveer 70 % woont in de stedelijke
gebieden. Relatief veel van hen stammen af van
Duitse en Scandinavische immigranten.
Bekende inwoners van Minnesota: voormalig
president Richard Nixon, Judy Garland, Bob Dylan,
Paul Getty, Prince en nog meer.
Voor de meeste Amerikanen- en voor buitenlanders
die er wel eens komen- is Minnesota het bekendst om
de “Mall of America”, het grootste winkelcentrum in
de VS. Het is 452.000 vierkante meter groot, heeft
520 winkels en warenhuizen, vijftig restaurants en
clubs, een bioscoop met 14 zalen, een aquarium met
4.500 dieren en een Lego-megawinkel met vier
verdiepingen, en wie weet een mooie quiltwinkel?????
De binnenstad heeft het grootste systeem van
overdekte voetgangerspassages ter wereld. In het
centrum zijn 73 blokken met elkaar verbonden,
daarbinnen kun je eten, werken, slapen en winkelen
zonder ooit een stap in de buitenlucht te zetten. In de
lange, koude winter is dat aangenaam, net als in de
korte maar hete zomer.
De staatsvogel is de
ijsduiker en de
staatsbloem is de
Cypripedium reginae
(roze-witte dames
pantoffel !!).
Minnesota ster

Ik heb een aantal boeken in
privebezit en u mag er in de winkel
altijd eens inbladeren.

JINNY BEYER.
Jinny Beyer is geboren in 1941 en is
een amerikaanse quiltster,
ontwerpster, auteur , lesgeefster en één van de eerste
ontwerpster van stoffen, speciaal voor het maken van
quilts. Ze heeft vele prijzen gewonnen en behoort
sinds 1984tot “the Quilters Hall of Fame”.
Waarom ik haar even onder uw aandacht wil brengen
is omdat ik vind dat zij een van de pioniers is van
onze hobby. Haar boeken zijn ware “bijbels” en zijn
een “must” om te hebben.
Ze is begonnen in 1972 toen zij in India verbleef en
geen garen meer had om te breien. Iemand gaf haar
het patroon van de Grandmother’s flower garden en
zij knipte haar eerste 600 hexagons uit Indiaase
stoffen in de kleuren donker blauw en rood. Terug in
Amerika leerde ze om de top door te quilten en haar
start als een van de beste quiltsters was gemaakt.
In 1978 deed ze mee aan de “Great American Quilt
Contest” georganiseerd door Good Housekeeping
(tijdschrift) en won daar de eerste prijs met haar
volledig handgemaakte “Ray of Light” quilt in batik
stoffen.

Wij hebben het geluk gehad dat Jinny ons 2 maal op
bezoek is geweest en toen een workshop heeft
gegeven. Het is alweer even geleden, weet niet meer
precies wanneer het was maar weet nog wel dat ik
toen veel heb geleerd.
Vorig jaar heb ik een serie kerststoffen van haar
besteld en had die apart gezet voor een mooi project.
Te ver in mijn kast en daardoor dit jaar vergeten maar
de stoffen zijn zo mooi, en blijven mooi, dat ik er
voor kerstmis 2021 een project van ga maken.
Als ik deze nieuwsbrief bekijk met al die mooie
sterren denk ik aan een ouderwetse sterrensampler.
Iedere maand een ster (9 in totaal) en we hebben
volgend jaar een mooie quilt om aan de muur te
hangen. Hieronder alvast het patroon voor de 1ste ster.

.
In 1979 kwam haar eerste boek uit:” Patchwork
Patterns”, hierin leert zij u perfect om patronen te
tekenen en zelf te ontwerpen. Hoe vaak zien wij niet
een mooi patroon maar kunnen het niet zelf tekenen
of vergroten! In haar 2e boek “The quilters album of
blocks and borders” gaat ze nog een stapje verder.
Met een handig raster krijgt u een goed inzicht hoe
een blok en boorden opgebouwd zijn. Heeft u deze
boeken nog niet dan is dat echt een aanrader als u er
nog aan kan komen. Ze zijn nog te vinden, vaak 2e
hands en ik heb al prijzen van boven de 100 euro
gezien, maar nogmaals: de moeite waard.
Buiten deze 2 boeken heeft zij er nog meer
geschreven o.a.”Designing tessellations”, “Patchwork
puzzle balls”, “Color confience for quilters”, “the
Scraplook” etc. etc.

.
Om het zelf te tekenen maakt u een raster van 5x5
vierkanten. Is uw blok 20 cm dan zijn de vierkanten
4 cm. Verbind de lijnen zoals op de tekening en u kan
uw mallen maken. Wilt u graag de mallen ontvangen
stuur dan een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde
enveloppe toe en ik stuur het op in de afmeting die u
wenst.

