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                       Nieuwsbrief van Calico House 

Beste Quiltsters,  
Het gewone leventje is voor de meesten van ons weer begonnen.  Een heerlijke zomer met zalige temperaturen 
hebben we gehad en ik hoop dat iedereen voldoende energie op heeft gedaan om er een goed najaar van te maken 
met prachtige quilts. Wij hebben onze eerste activiteit alweer achter de rug: het Hobbysalon te Mechelen , 
waarvan u een verslag krijgt, en maken ons klaar voor het volgende: de tentoonstelling van de Belgische Quilters 
Vereniging in Edingen/Enghien van 15 t/m 18 oktober.  Maar nu eerst deze nieuwsbrief die weer vol staat met 
allerlei wetenswaardigheden, tips, een lekker recept, de staat Texas wordt bsproken, een tabel van inches naar 
centimeters en nog veel, veel meer.   
Weer veel plezier ermee en tot ziens in de winkel waarvan de openingstijden zijn:    
                     

dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur 

donderdag van 16 tot 20 uur 

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

 
              

                       TENTOONSTELLING. 

 
                        Van 15 t/m 18 oktober houdt de                      
Belgische Quilters Vereniging haar jaarlijkse 
tentoonstelling in het Kasteel en in de Acaciazaal te 
Edingen/Enghien.  De openingstijden zijn van 10 tot 17 
uur, entree voor leden € 4,- en niet leden € 6,-. 
Calico House heeft daar een verkoopstand, kom ons 
even dag zeggen. 
Vorige week was het Hobbysalon in Mechelen en 
ondanks het mooie nazomer weer zijn er toch veel 
mensen gekomen.  Ans Schipper had veel succes met 
haar prachtige quilts, die op de zwarte achterwanden 
en goede belichting schitterden.  Haar bloemenkrans, 
gemaakt op de Engelse paperpiecing methode met 
kleine hexagons, had ook veel belangstelling.  Haar 

uitleg over deze techniek heeft veel mensen geïn-
spireerd en aangezet om het eens te proberen,  
er zijn zeker weer een aantal quiltsters geboren.  
Bedankt Ans.  
Voor de wedstrijd met als thema “het getal 17” (het 
was de 17e editie van het Hobbysalon) waren ruim 50 
inzendingen.  Iedereen bedankt om mee te doen, onze 
reuze quilt groeit en groeit en groeit en ziet er 
steeds mooier uit.  Het publiek mocht weer stemmen 
voor de beste inzending  en dit werd quiltje nr. 1 van 
Diana Debecker uit Lichtaart:  17 vakjes, 17 x plezier, 
17 stofjes en  17 hobby’s.  In ieder vakje zat een 
hobby o.a. kralen rijgen, macramé, een minuscuul klein 
breiwerkje, haakwerk, borduren, keramiek, kant etc.  
En dat allemaal in een quiltje van 20cm x 20cm,  een 
echt juweeltje, proficiat, u kan de Singer naaimachine 
in de winkel komen ophalen.  



De 2e prijs (een stoffenpakket van Calico House) is 
gewonnen door Lisa Van Eynde uit Laakdal, met haar 
“harig hobbybeest” (nr. 32) en de 3e prijs is voor Mia 
Hendrickx uit Geel.  Zij had op haar quiltje iemand in 
de gevangenis gezet met 17 kilo aan zijn been (nr. 6).  
Heel origineel, proficiat u heeft het stoffenpakket 
van Gobelin gewonnen.  
De prijzen kunnen in de winkels worden opgehaald. 
 
 
                   Van 18 t/m 21 februari 2010 gaat het  
                  Hobbysalon door in de Antwerpse Expo en 
                  is er weer een wedstrijd met als thema: 

Antwerpen. Een volledig afgewerkt quiltje dat 
exact 20 cm x 20 cm meet kan u bij ons t/m 14 
februari 2010 inleveren. U ontvangt hiervoor een 
gratis entree kaart, voor de winnaar weer een Singer 
naaimachine. Deze quiltlapjes worden aan de grote 
quilt genaaid die op een prominente plaats hangt 
tijdens alle Hobbysalons. Kom kijken en doe mee.  
 

                 

                  A PIECE OF CAKE. 

                  Pompoencake.    
In deze tijd zie je veel pompoenen, logisch het is  
herfst en bijna Halloween, vandaar dit recept.  
Ingrediënten: 
- 600 gr. suiker 
- 2 dl olie of 200 gr. boter 
- 400 gr. geraspte pompoen 
- 500 gr. gewone bloem 
- 2 theelepels maagzout 
- 1 snuifje zout 
- 1 theelepel kaneel 
- 1 theelepel nootmuskaat 
- 1 theelepel kruidnagelpoeder 
- 1 theelepel bakpoeder 
- 250 gr. rozijnen 
- 250 gr. walnoten 
- beetje geraspte citroenschil 
- 75 gr. zelfrijzende bloem 
- 4 geklutste eieren. 

De eieren in een kom mixen (met kloppertjes) met 
olie, de bloem en de zelfrijzende bloem. De suiker, 
pompoen, citroenschil, bakpoeder en kruiden erdoor 
mengen. Op het laatst de rozijnen en noten 
toevoegen. Dit mengsel in 2 grote of 3 gewone 
cakevormen doen. Bakken gedurende 80 minuten op 
170°. Smakelijk (kan in de diepvries bewaard worden).  
     

 

 
 Oude Bareellei 16-18 

           2170 Merksem, Tel. 03/645.96.36 
Het adres voor een goede naaimachine . 

 

 

                  VAN INCHES NAAR CM. 

                   Vaak merk ik dat men moeite heeft 
                       met het omrekenen van inches naar cm.  
Ikzelf heb een handige tabel in de winkel liggen die ik 
altijd raadpleeg.  Toch raad ik niet aan om inch maten 
om te zetten naar cm  als het gaat om mallen te 
maken.  We ronden nl. af, 1 inch is 2,5 cm zeggen we, 
maar officieel is het 2,54 cm. Dus als we 8 x een 
afgeronde inch aan een stuk zetten van 8 inch komen 
we te kort. Hier kan je dus goed mee in de fout gaan.  
Gebruik liever een inch liniaal.  Waarom dan deze 
tabel zal u zich afvragen? Omdat we graag weten hoe 
groot de blokken of de quilt gaat worden en hoeveel 
stof we nodig hebben. Hieronder het lijstje dat ik uit 
een quilttijdschrift heb overgenomen, als u het goed 
bekijkt, snapt u wat ik hierboven bedoel (2 x ½ yard is 
meer dan 1 yard) 

1/8 inch = 3 mm            1/8 yard = 15 cm 
¼ inch  = 6 mm               ¼ yard = 25 cm 
3/8 inch = 1 cm             3/8 yard = 35 cm 
½ inch = 1.3 cm              ½ yard = 50 cm 
5/8 inch = 1.5 cm           5/8 yard = 60 cm 
¾ inch = 2 cm                 ¾ yard = 70 cm 
1 inch = 2,5 cm               1 yard = 95 cm 
1 ¼ inch = 3.2 cm            1 ¼ yard = 1m15 
1 ½ inch = 3.8 cm            1 ½ yard = 1m40 
1 ¾ inch = 4.5 cm            1 ¾ yard = 1m60     

2 inch = 5 cm                  2 yard = 1m85 

Toch handig om bij de hand te hebben. Kopiëer dit 
lijstje, plastificeer het en neem het mee naar de les 
en naar uw volgende stofaankopen. 
 

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

Quilting Machine  door Diane Hopstaken 

 

                  DE STATEN VAN AMERIKA. 

                Texas. 
                         
                      Als je Texas zegt denkt men meteen 
aan Cowboys en Indianen maar dat is niet de reden 
waarom ik deze staat nu ga bespreken.  Dit is de staat 
waar ik mijn eerste Quiltshow heb meegemaakt. Wat 
was ik overrompeld, in Houston in een gigantisch groot 
Convention Center, helemaal vol met standen met de 
mooiste, nieuwste, leukste en wat al niet meer quilt en 
patchworkprodukten. En daar moest ik mijn collectie 
gaan kiezen. Alweer 20 jaar geleden, er was toen nog 
geen internet, geen e-mail, geen mobiele telefoon 
zelfs nog geen fax. Ik moest aan allerlei formaliteiten 
voldoen om stof te kunnen importeren, dat was echt 
pioneren vergeleken bij hoe het nu gaat. 



 
De staat Texas is na Alaska de 
grootste staat van de Verenigde 
Staten van Amerika in oppervlakte. 
Het is tevens de tweede staat in 
bevolking na Californië. De afkorting 
van de “Lone Star State” , zoals de 

bijnaam luidt, is TX. Het aantal inwoners bedraagt 
ongeveer 22 miljoen. De staat ligt in het zuiden van 
de VS en heeft veel oliebronnen, de hoofdstad is 
Austin, de grootste stad is Houston. Het werd 
oorspronkelijk bevolkt door Indianenstammen. Op 6 
november 1528 zette de Spaanse conquistador Alvar 
de Vaca, die schipbreuk had geleden, als eerste 
Europeaan voet op Texaanse bodem, er hebben 6 
vlaggen gewapperd o.a die van Frankrijk, Spanje, 
Mexico, Republiek Texas en de VS. In 1845 werd 
Texas de 28e staat van de VS, een jaar later brak er 
een gewelddadige oorlog uit omdat het gebied door 
Mexico werd opgeëist.  
Anders dan bij andere Amerikaanse staten die gren-
zen aan Mexico gaat de Texaanse cultuur geleidelijk 
over in de Mexicaanse, wat resulteert in een levendige 
grensstreek waarvan de Tex-Mex keuken en muziek 
getuigt. De raciale- en etnische problemen die in veel 
zuidelijke staten worden gevonden, zijn nagenoeg in 
Texas afwezig. Naast Spaanssprekende kent Texas 
immigrantengemeenschappen van Duitsers, Polen, 
Zweden, Noren, Tjechen, Fransen en Nederlanders. 
Hun invloed is nog terug te vinden in de plaatsnamen, 
de architectuur, de muziek en in de keuken van Texas. 
De stad Nederland werd in 1897 gesticht door 
Nederlandse immigranten met namen als Reinstra en 
Doornbos, hun nakomelingen wonen er nog steeds. 

 
 

Het patroon hierboven kent veel namen. De Texanen 
hebben het de “Lone Star” genoemd omdat dat de 
bijnaam van hun staat is. Het is een zeer herkenbaar 
patroon en een van de oudste maar kent ook erg veel 
namen (Star of East, Star of Bethlehem, Morning 
Star) en variaties, bijv met 6 of 8 punten. 
 

 

                   WIST U DAT...... 

                    Heeft u ook een vlek op uw mooie quilt   
                    (of broek, blouse of wat dan ook), hier  
                    een paar tips om ze er uit te krijgen: 
Bloed: 2 eetlepels zout in een kwart liter koud water 
oplossen en daarmee de vlek behandelen. Als dit niet 
lukt, verdunde ammoniak proberen. 
Kaarsvet: voorzichtig met een bot mes de grote 
stukken verwijderen en dan een paar lagen keukenrol 
(of wc papier) erop leggen en uw strijkijzer daarop 
zodat het kaarsvet smelt. 
Kauwgom: heel simpel, bevries het met ijs en u kan 
het er gemakkelijk afschrapen met een bot mes. 
Chocolade of koffie: met een vochtige spons 
(lauwwarm) de vlek goed deppen. 
Inkt en viltstiften: de vlek goed inwrijven met alcohol. 
Modder: grote stukken verwijderen, later drogen en 
dan afborstelen. Nog vlekken,  gebruik dan een 
water/ammoniak oplossing. 
Tomatensaus op een wit kleedje : giet er een beetje 
bruisend water op (Spa-rood) en verwijder met een 
doekje. 
Heeft u nog tips????? Laat het ons weten, bedankt. 
 

                       AGENDA. 

 

- 25 SEPT-4 OKT Tentoonstelling van de Lierse 
Patchwork Club, L’Avenirsite sionsplein 19 te Lier. 
Iedere dag open van 10- 18 uur, gratis toegang. 
- 1 - 3 OKT Quilt uit de Kempen, Meidoorn 4 te 
Geldrop (NL). Open: do t/m za. van 10-16 uur. 
- 8 – 11 OKT Patchwork à la Ronde , Sart-Jalhay, Salle 
La Grange, Office du Tourisme, Maison Bronfort, 
open van 10 tot 18 uur. 
- 15 -18 OKT quilttentoonstelling van de Belgische 
Quilters Vereniging, in het Kasteel en de Acaiazaal te 
Edingen, open van 10 tot 17 uur. 

 
Deze mooie “Autumn Bounty” quilt (Andover stoffen) 
hebben wij in een pakket. Het bevat één centraal 
paneel, 3 stofjes voor de geblokte boord, stof met 
blaadjes design voor de buitenboord en de achter-
kant, afm. ±  109  cm x 127 cm.  Prijs: € 49.50 
 



 

                        LESSEN. 

                   Na een goed zomer hebben we  
                         allemaal weer zin om te gaan quilten.   
                         Hieronder het lesprogramma voor het 
                         najaar van 2009.                                                                             
Basis Applicatie. 
4 lessen op vrijdagmorgen 30/10 – 27/11 – 22/01 – 
12/02  van 10.00 uur tot 12.30 uur 
Prachtige vormen en patronen worden gecreëerd met 
applicatie.In deze lessen worden de fijne kneepjes 
van handapplicatie besproken. Holle en bolle vormen, 
heel scherpe punten, gemene hoeken, erg dunne lijnen, 
een mogelijke oplossing voor als het mis gaat : het 
komt allemaal aan bod. Deze cursus biedt u een 
degelijke basis om op verder te bouwen. 
 

Basis Patchwork. 
4 lessen op maandagmorgen 26/10 – 16/11 – 14/12 – 
11/01 van 10.00 uur tot 12.30 uur 
In de lessen wordt de basis van het patchwork 
besproken, het aan elkaar naaien van de verschillende 
lapjes om zo een mooi geheel te vormen. U maakt een 
werkstuk van ongeveer 1 meter, dat mogelijk, naar 
eigen keuze, uitgebreid kan worden tot een kleine 
1persoonsdeken. Ik heb er bewust voor gekozen de 
technieken zowel machinaal als met de hand aan te 
bieden, ook al omdat er steeds meer gewerkt wordt 
met zowel de machine als de hand. Op die manier hebt 
u een brede basis om op verder te bouwen.  Maar als 
het moeilijk is een machine mee naar de les te nemen, 
dan kunnen we dat oplossen.  
 

Duimquilten. 
1 les op vrijdagmorgen 02/10 van 10uur tot 12.30 uur 
Duimquilten, een andere techniek dan het klassieke 
handquilten. Gedurende de les wordt de techniek 
besproken. U gaat oefenen met een speciale duim-
vingerhoed. Als u de techniek eenmaal meester bent, 
kunt u in alle richtingen quilten, dus ook van u weg en 
van links naar rechts. Het is dan niet meer nodig uw 
werk steeds te draaien.  
 

Traditioneel Handquilten. 
5 lessen op zaterdagmorgen 24/10 – 14/11 – 09/01 – 
06/02 – 06/03 van 10.00 uur tot 12.30 uur 
In de lessen wordt het quilten met de hand 
besproken. Er wordt aandacht gegeven aan het 
duimquilten, waarvoor u een vingerhoed in bruikleen 
krijgt,  en het klassieke quilten. Verschillende 
mogelijkheden van markeren, mallen en patronen 
worden besproken. U maakt in de les een klein 
werkstuk in wit of crème, kleur op kleur, dat u 
helemaal zelf tekent. Dit laat u toe het quilten goed 
onder de knie te krijgen. In de les werkt u in een 
quiltring, maar op het einde van de cursus bent u in 
staat te werken in alle richtingen, ook in een frame.  
 

Avond Atelierwerking . 
maandag 05/10 – 09/11 – 07/12 – 25/01 – 22/02 – 
22/03 – 19/04 – 17/05 van 19.00 uur tot 22.00 uur 
De prijs voor het atelier is 6,00€ per avond 
Geen ‘echte lessen’, wel begeleiding van uw lopende 
projecten. 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 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. Maar we helpen en steunen elkaar. 
We komen samen 1 avond per maand. 
 
Deze lessen reeks wordt gegeven door Ilse De Beer, 
in de winkel van Calico House. U kan bij haar terecht 
voor meer informatie en inschrijven:             
lappenlot-ilse@telenet.be  of via tel: nr.03-5691234.  
 
Patchwork met de machine 

In navolging van de demo over quilten met de machine, 
worden er twee lessenreeksen van telkens vier sessies 
gegeven, op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, en 
op zaterdagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur. 
De bedoeling is een quilt te maken, waarin drie 
machinale patchtechnieken worden gecombineerd, 
waarna het geheel machinaal wordt gequilt.  Een 
gewone naaimachine, mat, lat en cutter en uw 
enthousiasme brengt u mee, wij zorgen voor de rest. 
 
Deze lessenreeks wordt gegeven door Jasmine De 
Beuckelaer, in de winkel van Calico House.    
U kan bij haar terecht voor informatie en inschrijven 
jdebeuckelaer@yahoo.com of tel.nr. 03 293 04 54.  
 

                 NIEUWE BOEKEN. 

              Een klant maakte mij attent op de  
                     boeken van Heleen Pinkster. Ik kende ze 
niet dus eens even op het internet kijken. Dat zag er 
goed uit, Nederlandstalige boeken met foundation 
piecing patronen met freezer papier. Heleen was zelf 
ook zeer enthousiast omdat haar boeken in België nog 
niet werden verkocht. Zij is al ruim 5 jaar bezig met 
haar patronen en werkt altijd rond een bepaald 
thema. Het eerste boek zijn 12 patronen (begonnen 
als blok v/d maand project) met het onderwerp “zee 
en strand”. Ondertussen zijn er al 6 boeken met 
iedere keer minstens  12 patronen erin. Ieder patroon 
is op 2 niveaus te maken zodat het ook ideaal is voor 
de beginnende foundation piecer. De thema’s zijn: 
strand,waterkant,het bos,de tuin,de feestdagen,  

in de wei. De boeken varieëren in prijs van € 19.95 
tot € 23.75. Er staan duidelijke instructies in en de 
blokken zijn in kleur, ook mogelijkheden voor het 
samenstellen van een quilt worden gegeven.  
Bel  ons voor meer info of kom zelf kijken.  We 
hebben alle 6 de boeken op voorraad om in te kijken. 


