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               Nieuwsbrief van Calico House 
Beste Quiltsters, 

Het gaat stilaan beter, de meesten van ons zijn al gevaccineerd en nu is de jeugd aan de beurt. Laten we hopen dat 
het zo blijft en dat we van een fijne zomer kunnen genieten en daarna het “normale” leven weer opnemen wat voor 
ons o.a. inhoudt dat we weer gezellige quilt bijeenkomsten kunnen hebben. 

De tentoonstelling van het Gilde staat gepland van 7 tot 10 oktober en we duimen allemaal dat deze doorgaat. De 
Provinciale dag op vrijdag 23 juli in “Het Rekreatief” in Wilrijk gaat in ieder geval door. U kan zich daarvoor al 
inschrijven 

Wij starten heel voorzichtig in juli met onze ateliers, in de winkel staat een luchtreinigings apparaat dus U wordt 
“schoon” onthaald! We plannen nog geen lessen, dat zal hopelijk voor september zijn. Wij bespreken de staat 
Connecticut, Greet heeft een heerlijk Zuiders recept dat u een vakantie gevoel geeft. Een ingezonden stukje van Ilse, 
wat leuke “ditjes en datjes” en de nieuwsbrief is weer vol. Ik wens u veel leesplezier, een heerlijke zomer.   

De winkel is de hele maand augustus gesloten, terug open op woensdag 1 september. 

 

                                                      OPENINGSUREN CALICO HOUSE 

dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur 
andere dagen op afspraak 

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

ZATERDAG 3 juli en 4 september 

 

                                                    Blijf gezond en verstandig, groetjes, Lisette.                                                                                     

 
 
 
  



                  
                 AGENDA.  
            - De Provinciale dag van de Belgische 
Quiltersvereniging op vrijdag 23 juli in “Het 
Rekreatief in Wilrijk”.  
Voor meer info en inschrijven kan u terecht op   
https://antwerpenquilt.wordpress.com/  

 

-Quiltcafe Antwerpen, WZC Sint Jozef, Kruizermunt 
15, Wommelgem, nog geen data, info via 
https://antwerpenquilt.wordpress.com/ 

 
 - Nationale Patchwork Happening te Edingen van 
de Belgische Quilters Vereniging van 7 tot 10 oktober 
2021. Voor meer info www.belgiumquilt.be 
 

               A PIECE OF CAKE. 
                   Portugees gebak 
                 Ingezonden door Greet Bostoen 
 

250 ml room 

1 ei 

1 eetlepel vanillepuddingpoeder 

4 zakjes vanillesuiker of 40 g suiker met vanilleextract 

Zeste van 1 citroen 

1 verpakking bladerdeeg 

1 eetlepel boter op kamertemperatuur 

kaneelpoeder                                                       

1 muffinvorm   

Extra:  

Uitsteekring of (een glas) van 8 cm diameter.    

Verwarm de oven voor op 200 gr . 

Vet de muffinvorm goed in met de zachte boter. 

Steek met de uitsteekring of een glas 12 rondjes uit 

het bladerdeeg. Leg de rondjes bladerdeeg in de 

muffinvorm en duw de randen goed aan. 

Doe het puddingpoeder en de suiker in een 

maatbeker.Voeg 2 eetlepels room toe en klop 

homogeen zonder klonten. Doe de rest van de room 

en het ei erbij en klop tot een beslag. 

Voeg de citroenzeste toe. 

Verdeel het beslag over de muffinvorm, giet net tot 

aan de rand van het bladerdeeg.                      

Bestrooi lichtjes met kaneelpoeder. 

Bak 25 à 30 min in de voorverwarmde oven. 

Laat afkoelen alvorens te serveren. Smakelijk. 

           Nationale Patchwork 
        Happening van 
            7 t/m 10 okt. 2021 

                van 10-17 uur in de Acaciazaal 
                     van het Park van  Edingen. 

 
Deze tentoonstelling  zal hoogstwaarschijnlijk een van 
de eerste patchwork evenementen van het jaar zijn.  
Als het goed blijft gaan met de coronacijfers zal het 
zeker doorgaan. U kan zich nog inschrijven voor de 
wedstrijd “scrapquilts” of een vrij werkstuk.  
 

 
 

                   SPELLETJES. 
 
Misschien heeft u de afgelopen maanden buiten het 
quilten ook gezelschapsspelletjes gedaan. Dat er een 
patchwork spel was wist u misschien al maar nu is er 
ook een Calico Spel. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
In Calico ben je een quiltmaker en probeer je de 
behaaglijkste en mooiste quilt te maken. De beurten zijn 
simpel – naai lapjes aan je quilt door tegels te trekken en 
op je eigen speelbord te plaatsen. Ontvang 
overwinningspunten door de opdrachten op je spelersbord 
per kleur en/of per patroon te voltooien en maak je quilt 
nog mooier door knopen te ver-zamelen. Je kunt ook 
katten aantrekken door de juiste patronen op je quilt te 
naaien. Calico is een puzzelspel voor 1 tot 4 spelers. Met 
de bijgevoegde prestatie-ladder kun je ook alleen of met 
elkaar de uitdaging aangaan om bepaalde opdrachten te 
voltooien en zo quiltmeester te worden! In deze uitdaging 
(3 modules) vind je in totaal 30 verschillende opdrachten 
die je kunt voltooien.  
 

Ik heb het spel nog niet gespeeld, weet niet of het leuk 
is. Het is verkrijgbaar bij speelgoedwinkels voor € 35.  
 

STERRENQUILT. 
Hieronder is ster nummer 3 van de reeks van 9.  
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.  
 

 
 



 

KLEUR.                                          
Een kleur beschrijven is heel 
moeilijk merk ik vaak. Hoe komt 
men eigenlijk aan de benaming-
en? Ik vond een leuk stukje 

hierover in Het Magazine van de krant De Standaard: 
 
- “CACA” Veel kleuren zijn vernoemd naar zaken. 
Bijvoorbeeld -we houden het trendy- aubergine, 
pistache en, naar de Franse mol, taupe.  
Versailles bepaalde lange tijd de modetrends, ook qua 
kleur. Het verhaal gaat dat een zekere markiezin de 
Senteur zo gecharmeerd raakte door de luiers van de 
baby-kroonprins dat ze zich prompt een voyante jurk 
liet aan meten in hetzelfde groenige bruin. Het caca 
du dauphin was geboren. In 1765 werd het zelfs dé 
modekleur aan het Franse hof. Ook buiten Frankrijk 
raakte het kroonprinselijke caca bekend. In zijn 
gedicht “Peper en Zout” omschrijft de Nederlandse 
dichter Bilderdijk de kleur als “de afgang van 
Frankrijks Daufyn”. In 1774 was de rage over en de 
dauphin allang zindelijk.- 
 
 

 

 QUILTEN L.O.     
                                                                                     
Patchwork, quilten is sharing. 
Maar bij het vallen van het blad 
waren we opnieuw op onszelf 
aangewezen. Vele quilters 

konden wel verder werken, o.a. aan de mysterie van 
Calico House, maar dan wel alleen. Bij het botten van 
de bomen hebben we heel voorzichtig stappen gezet 
naar meer sociaal contact. Een coronaproofatelier in 
de Meermin (op de linker-oever van Antwerpen) werd 
opgestart. Quilters met vragen, behoefte aan een 
babbeltje, of gewoon voor de gezelligheid kwamen 
samen. Ieder aan een eigen tafeltje, op 1,5 m afstand 
van elkaar. Het was geweldig om te zien hoeveel 
deugd het deed om terug samen te komen. Het gaf 
een boost, een stimulans om verder te werken aan een 
quilt of iets nieuws te beginnen. Calico Delivery 
zorgde voor de aanvulling van materialen. 
De gezelligheid was altijd aanwezig. Quilts of tops 
werden over de piano of de toog gedrapeerd, zodat 
iedereen, coronaproof, ze kon bewonderen. En toen 
de zon heerlijk warm werd, ging het atelier door op 
het terras, onder parasols, met een fantastisch zicht op 
de Schelde en de skyline van Antwerpen. 
De Meermin ateliers zorgden voor een geweldig, 
quiltvol voorjaar. Quilting is sharing, en dat hebben 
we daar echt ondervonden.  
Bedankt aan alle quilters die deze ateliers een kans 
hebben gegeven, ik heb mij heel vaak met jullie 
verbonden gevoeld. 
Ilse 
 

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

Longarm Quilting Machine  door Diane Hopstaken 

 
 

DE STATEN VAN AMERIKA. 
                       
Connecticut 
De officiele bijnaam van Connecticut is 

“the Constitution State”; men zegt dat zij de 
eerste geschreven constitutie van een democratische 
regering hadden. De afkorting is CT, de hoofdstad is 
Hartford.  De naam komt van het Indiaanse woord 
Quinnehtuk-cut dat “langs de getijdenrivier” (de rivier 
de Connec-ticut stroomt door de hele staat) betekent.              
Het heeft niets te maken met het Engelse werkwoord 
“to connect (verbinden). In de uitspraak kan men dit 
horen doordat de tweede “c” klankloos is.  

De Nederlandse ontdekkingsreiziger Adriaen Block 
was de eerste Europese ontdekker van Connecticut in 
1614. Nederlandse pelshandelaren voeren de Con-
necticut river, door hen de Versche Rivier genoemd,  
op en bouwden een fort vlak bij het tegenwoordige 
Hartford en noemden deze nederzetting “Huis van 
Hoop”. Later arriveerden andere Europeanen, in 1633 
Puriteinen uit Massachusetts. De gouverneur van 
Nieuw-Nederland Peter Stuyvesant onderhandelde in 
1650 met Engelse afgezanten over een permanente 
grens tussen de Nedelandse en Engelse koloniën. Zij 
kwamen overeen dat de grens zo’n 80 km westwaarts 
van Huis van Hoop en de Versche rivier zou komen 
te liggen en hierdoor vertrokken de Nederlanders 
definitief .   

Connecticut was tijdens de Amerikaanse revolutie een 
van de 13 kolonien die in opstand kwamen tegen de 
Britse overheersing. Op 9 jan 1788 werd het formeel, 
als vijfde, een staat van de Verenigde Staten. 

De in 1701 gestichtte universiteit, sinds 1714 
gevestigd in New Haven, groeide onder de naam Yale 
uit tot een instelling van wereldfaam. 

Als een van de weinige Noordelijke staten hield men 
lang vast aan de slavernij.Een staatswet die het 
gebruik door echtparen van voorbehoedsmiddelen 
verbood werd pas in 1965 in strijd met de grondwet 
verklaard en dus afgeschaft. 

Het is een van de kleinste staten met een oppervlakte 
van 14.371 km2 (voornamelijk land) en grenst aan de 
staat New York (westen), Massachusetts (noorden), 
Long Island Sound en de Atlantisch Oceaan (zuiden). 
Het noorden is berg-en heuvelachtig, het zuiden vlak.  

De meeste inwoners (3.6 miljoen) werken in de stad 
New York. Het is de een van de meest welvarende 
staten van de VS, met een ver boven het gemiddelde 



inkomen per hoofd.  Connecticut is sociaal liberaal en 
wordt gezien als een bolwerk van de Democraten.  

George W. Bush, 43ste president van de Verenigde 
Staten, is een bekende nutmegger (bijnaam voor 
mensen uit Connecticut).                                         
De belangrijkste steden zijn Bridgeport, Hartford, 
Stamford, Windsor en New Haven.                         
De staat heeft de oudste krant ter wereld die nog 
steeds wordt gepubliceerd, de Hartford Courant 
bestaat sinds 1764. 

De staatsvogel is het Amerikaanse roodborstje en de 
bloem de berglaurier. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Connecticut star           
Via een mail ontving ik deze leuke reactie op de serie 
“de Staten van Amerika”. 
 
Dag Lisette 
Jouw teksten over de Amerikaanse staten hebben mij 
geinspireerd om hiermee een quilt te maken. Jaren heb ik 
gedacht wat ga ik met deze blokken maken.  
Toen mijn zoon afkwam met het nieuws dat hij voor zijn werk 
naar Washington DC zou willen gaan, is alles in een 
stroomversnelling gekomen.  
Ik vond het een leuk idee om voor hem een quilt te maken die 
hij kon meenemen.  Al snel werden de blokken gescand met 
de hulp van mijn echtgenoot, op maat 20x20 cm gebracht, 
alles uitgetekend, mallen gemaakt en ingekleurd (wit, rood en 
blauw). 
Rest mij nu nog het quilten van het project. 

Vriendelijke groeten 
Annemie De Backer 
 
Regelmatig krijg ik mailtjes om me te bedanken voor 
de nieuwsbrief. Hartelijk dank hiervoor, dat geeft me 
iedere keer moed om door te gaan en het is fijn om te 
weten dat u het waardeert. 
 

Op 1 april hebben wij afscheid moeten nemen van 
Monica Deschepper-Verijke. 

Zij heeft veel voor quiltend België betekend,  
Dank je Monica. 

 

Hoeks Naaimachines 

Oude Bareellei 16-18 

2170 Merksem 

Tel/Fax: 03/645.96.36. 

 

OPTIMIST                              
/PESSIMIST. 
 
Ze hebben mij verteld 

dat je een positieve persoon van een negatieve kan 
onderscheiden door de manier waarop hun glas is 
gevuld. De optimist zegt: “mijn glas is halfvol” bij de 
pessimist is het halfleeg. Ik weet niet of u vaak dit  
soort conversaties heeft, ik niet en ik praat liever over  
quilts. Maar zelfs als het over stof gaat is er sprake van 
een positieve kijk op de aankoop van stof en een 
negatieve kijk. Bijv.  2 quiltsters gaan stof kopen voor 
hetzelfde project:: een Ohio Star muur quilt, waarvoor 
ze van 5 verschillende stoffen 1 m. nodig hebben.  
De pessimist gaat naar de winkel en vindt 10 ver-
schillende stoffen die goed bij elkaar passen. Maar ze 
twijfelt of ze dan wel de 5 juiste stoffen kiest, of kan 
het misschien ook met 4 stoffen of zijn 7 stoffen 
beter. En oei, wat doet ze als ze voor de boord en 
afwerkbies niet genoeg heeft?  Ze koopt van alle 10 de 
stoffen 2 m. Wat een pessimist. 
De optimist komt de quiltwinkel binnen en zoekt naar 
5 mooie stoffen van 1 m voor het project maar ze 
vindt er 10 die prachtig bij elkaar passen. Hoe lost zij 
dit probleem op. Zij koopt ook van alle 10 de stoffen 
2 m. Waarom is zij nu de optimist want zij kocht toch 
hetzelfde als de pessimist! Wel, de optimist koopt ze 
omdat ze ze mooi vindt en desnoods maakt ze 2 quilts 
die mooi bijelkaar passen. Zelfs als ze geen 2e quilt 
maakt gebruikt ze het voor iets anders want de stoffen 
zijn zo mooi. En trouwens, stof kopen geeft haar een 
goed gevoel en je mag jezelf toch wel eens verwennen.  
Het gaat er dus niet om wat je doet maar het is 
belangrijk hoe je het doet.. Het kost dus niet meer om 
een optimistische quilter te zijn dan een pessimistische 
maar het geeft een veel fijner gevoel om positief te 
denken.  
Dus de volgende keer als iemand vraagt of uw glas 
halfvol of halfleeg is antwoord u: “ik weet niets over 
drinken maar mijn stoffenvoorraad is groot” 
 
Dit artikel kom uit: Editors Choice from Lady’s Circle 
Patchwork Quilt, jan  1994. 
 
 
IK WENS IEDEREEN EEN 
FIJNE ZORGELOZE ZOMER 

TOE  

 


