Ver. Uitg.:
CaliContact
Lisette Baartmans-de Graauw
Vrijheidstraat 27
2000 Antwerpen
P 702029

Afgiftekantoor:
2018 Antwerpen X
Driemaandelijks tijdschrift

19e jaargang nr.77, jan., feb., maart 2012.
Vrijheidstraat 27
B-2000 Antwerpen
Tel. 03/233 60 23
Fax.03/238 92 47
calicohouse@belgacom.net
www.calico-house.be

Nieuwsbrief van Calico House
Beste Quiltsters, dit is al het derde jaar op rij dat ik de nieuwsbrief van het 1ste kwartaal zit te maken terwijl het
buiten schitterend weer is. Tussendoor proberen we er toch even van te genieten want je weet maar nooit.
Het Hobbysalon in Antwerpen was een succes, veel bezoekers en we hadden mooie inzendingen gekregen voor de
wedstrijd met als thema: kledingstuk. Wie de winnaars zijn leest u verderop, het thema voor het volgende
Hobbysalon in Mechelen van 19 t/m 23 september is: uw lievelingseten.
Aangezien de Europese Quiltkampioenschappen gehouden worden van 3 t/m 6 mei en wij daar aanwezig zijn met
een verkoopstand, zal de winkel voor deze keer niet de 1ste zaterdag van de maand open zijn maar de 2e zaterdag, dus
op 12 mei.
Verder in deze CaliContact: de agenda met verschillende activiteiten, een mooi quiltpakket, ingezonden brieven, een
lekker recept en de staat West Virginia wordt nader bekeken.
Ik wens iedereen een heerlijk voorjaar, een gezellig paasfeest en tot ziens in de winkel.
Lisette.
OPENINGSUREN WINKEL

dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur
donderdag van 16 tot 20 uur
ste
iedere 1 zaterdag v/d maand van 10 tot 17 uur (uitzondering 12 mei i.p.v. 5 mei)

AGENDA.
- 28, 29, 30 april, 1 mei Opendeurdagen “Het Quilt
Atelier”, Kontich, van 14 tot 18 uur.
- 3 mei t/m 6 mei Open Europese Quiltkampioenschappen, NH Koningshof, Veldhoven,
Nederland. Open van 10 tot 18 uur.
- 11 t/m 13 mei, van 15 tot 17.30 uur TexTase,
Gunther, Oudaan 15, Space 33, 2000 Antwerpen.
-16 juni QuiPdag.

- 9 t/m 11 augustus tentoonstelling in de oude
koeienstallen van minicamping de Buck
in Krommehoeke, Biggekerke.
- 19 t/m 23 september Hobbysalon in de Nekkerhal
te Mechelen, open van 10 tot 18 uur.
- 4 t/m 7 oktober open van 10 tot 17 uur. Nationale
Patchwork Happening van de Belgische Quilters
Vereniging, in de Acaciazaal in het Park nr. 5 te
Edingen.

INGEZONDEN STUKKEN.
TexTase is een recent opgerichte, uit 5 leden bestaande, textielgroep. Ans, Annemie, Viviane, Lydia en
Ann, houden van 11 t/m 13 mei een 3 daagse in
Antwerpen. Vrij toegankelijk en geopend op vrijdag
en zaterdag van 10.30 uur tot 16.00 uur en op zondag
tijdens de finissage van 15.00 uur tot 17.30 uur.
De 3 daagse geeft u een algemene indruk en ziet u hen
aan het werk. Het resultaat hiervan zal tijdens de
finissage getoond worden.
Gelegenheidsadres: Gunther; Oudaan 15, Space 33,
2000 Antwerpen. Meer info : anngraus@hotmail.com
of telefonisch op nummer 014/634037
Vorig jaar is de quiltwinkel “het Winkeltje van
Janneke” in Zoutelande, Zeeland (NL) gesloten.
Van 9 t/m 11 augustus is er een tentoonstelling die zij
inricht in de oude koeienstallen van minicamping de
Buck in Krommehoeke, Biggekerke.
Ik kreeg hierover van haar de volgende mail:
Hallo allemaal,
Bij het sluiten van mijn winkel heb ik beloofd om
een quilttentoonstelling te organiseren van de
mysterie quilt van het jaar 2009 – 2010.
Helaas is er in 2011 niks van gekomen.
Wie heeft er dat mysterie gemaakt en mag ik het
gebruiken? Er wordt een “goeiedoelenquilt”
gemaakt en de opbrengst is voor het Humanitas
kinder-vakantiekamp aan het Veerse meer.
Rondom de tentoonstelling zijn we nog andere
leuke dingen aan het organiseren.
Voor meer informatie kijk op de site:
www.twinkeltjevanjannetje.nl
Vragen: info@twinkeltjevanjannetje.n
Ik hoor graag een reactie van jullie.
Groetjes van Annet en ook van Hanneke.
P.S kent u een quiltvriendin die deze quilt heeft
gemaakt en deze info niet heeft ontvangen, wilt u
dit dan aan haar doorgeven.
Ga eens kijken, Zoutelande is maar een uurtje rijden
vanaf Antwerpen en Zeeland is in de maand augustus
echt de moeite waard, een leuk vakantie uitstapje.

E-MAIL.
Al verschillende keren heb ik om
e-mail adressen gevraagd omdat dat
veel gemakkelijker is, papier en
postzegels bespaart etc., etc.. Maar nu moet u niet
denken dat u verplicht bent om dat door te geven.
Ik stuur de CaliContact met veel liefde en plezier naar
u met de post, geen enkel probleem.

HOBBYSALON.
Er zijn veel bezoekers geweest op
het Antwerpse Hobbysalon in
februari, en de inzendingen voor
onze reuzequilt waren stuk voor stuk mooie quiltjes.
Bedankt iedereen om mee te doen. Ga alvast aan de
slag voor Mechelen, in de Nekkerhal van 19 t/m 23
september, het thema is dan : uw lievelingseten.
Maak een quiltje dat exact 20cm x 20cm groot is in
de patchwork, applicatie en/of quilttechniek. Werk
het volledig af met een afwerkbies en breng het bij
ons binnen. U krijgt een gratis toegangskaart voor het
Hobbysalon en U maakt kans om een naaimachine of
cadeaubon te winnen.
De winnaar van de Singer naaimachine is deze keer
Muriëlle van Luyck met haar quiltje waarop vrolijk
gekleurde kleedjes (jurkjes) aan de waslijn hangen te
drogen.

De waardebon van Calico House gaat naar Mieke
Marinus voor haar perfect gemaakt kleedje (jurkje).
Zie foto hieronder:

Proficiat.

LONG ARM QUILTING.
Zou U ook wel eens willen weten hoe
een “longarm” quilting machine
werkt?
Of zou u wat meer informatie willen om uw quilt te
laten quilten op zo’n machine?
Dat kan: op 28-29-30 april en 1 mei zijn er opendeur
dagen bij “Het Quilt Atelier” van 14 tot 18 uur
Abraham Hanslaan 34, 2550 Kontich.
Tentoonstelling en demonstratie quilten met de
longarm quiltmachine.
Gratis toegang, iedereen is welkom.

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

OEQC.

Deze letters staan voor de “Open European Quilt
Championships” die van 3 t/m 6 mei a.s. doorgaan in
het Koningshof te Veldhoven, Nederland. (Vlakbij
Eindhoven). Ieder dag geopend van 10 tot 18 uur.
Calico House heeft daar een verkoopstand en aangezien dat gelijk valt met de 1ste zaterdag van de maand
is de winkel in de maand mei niet open op

de 1ste zaterdag van de maand maar op de
2e zaterdag nml. 12 mei.
Vorig jaar kon u nog via de winkel entree kaarten
bestellen maar dat gaat niet meer. U kan nu alleen
kortingskaarten bestellen rechtstreeks bij de
organisatie en vanaf 10 personen, zie hun website:
www.oeqc.eu.

A PIECE OF CAKE.
Lekkere vruchtenkoek van Greet Bostoen
Deze koek maak ik als ik weinig tijd heb en toch iets
lekkers op tafel wil zetten.
Benodigdheden:
Ongeveer 200 g fruit allerhande (vb appel, bessen,
peren, perziken, pruimen enz ) Je kan hiervoor ook
fruit uit de diepvries gebruiken maar dit moet je dan
wel eerst ontdooien.
150 g suiker, 100 g zachte boter, 100 g zelfrijzende
bloem of bloem met bakpoeder, 1 citroen, 2 eieren.
Leg het fruit op de bodem van een ovenvaste schaal
en besprenkel het met een derde van de suiker.
Roer de boter , de bloem, de eieren, de geraspte
citroenschil en de rest van de suiker tot een glad
beslag.
Giet dit over het fruit en bak het in de oven op 180°C
gedurende een 30 tal minuten.
Veel succes en smakelijk!

Hoeks Naaimachines
Oude Bareellei 16-18
2170 Merksem
Tel/Fax: 03/645.96.36.
info@hoeksnaaimachines.be
www.hoeksnaaimachines.be

CIVIL WAR CHRONICLES.
Deel 4, het laatste deel, is bijna klaar van
de Civil War Chronicles quilt. Degenen die zich
hebben ingeschreven krijgen een mailtje van zodra de
pakketten klaar zijn. Heeft u ook zin om deze quilt te
maken, het kan nog. Laat even iets weten, er zijn nog
een paar pakketten. Zo ziet hij eruit al hij klaar is.

DE STATEN VAN AMERIKA.
West Virginia.
De standaardafkorting voor de "Mountain State",
zoals de bijnaam luidt, is WV. De hoofdstad is
Charleston. Het gebied dat nu West Virginia heet,
werd oorspronkelijk bevolkt door Indianenstammen.
Tot de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865)
hoorde het bij de staat Virginia, hoewel er toen ook al
onenigheid was tussen de overheid en de planters in
de regio. Toen Virginia zich afscheidde van de Unie,
scheidden de westelijke counties zich op hun beurt
van Virginia af. Op 31 december 1862 ondertekende
Abraham Lincoln een wet die het West Virginia
toestond een onafhankelijke staat te vormen. Op 20
juni 1863 werd het formeel, als 35ste, een staat van de
Verenigde Staten. De staat beslaat 62.809 km²,
waarvan het grootste gedeelte land is, de belangrijkste
rivier is de Ohio, die de grens met de gelijknamige
staat vormt.
In het boek:West Virginia Quilts and Quiltmakers
Echoes from the Hills by FAWN VALENTINE
A treasury of Mountain State heirlooms staan 159
kleurenfoto’s van geselecteerde quilts uit West
Virginia. Informatie over de maaksters, de plaatsen
waar de quilts gemaakt werden, de geschiedenis etc..
Hieronder een patroon met de naam:

Deze off-centered log cabin is genaaid op een
“foundation paneel” en is 1m. x 1m. gemaakt van
rode en blauwe Japanse stoffen.

het pakket is te koop voor € 30.zonder foundationpaneel (€ 12.50) erin, maar wel met
het patroon erbij. In het pakket zitten alle stoffen
voor de top en een duidelijke werk beschrijving.

West Virginia star.

QUIP-DAG.

4 sterren op een rij maken een mooie loper.

In de vorige CaliContacts
hebben we het er al over gehad en hij gaat zeker door.
Op 16 juni 2012 houden we een QUIP dag (Quilten
in Public) in het Centraal Station van Antwerpen. De
bedoeling is dat wij daar massaal gaan zitten quilten
zodat het publiek kennis kan maken met onze hobby.
Het idee is uit Amerika over komen waaien en wordt
al voor de derde keer, altijd de 3e zaterdag in juni,
georganiseerd. Wij blijven niet achter.
Noteer deze dag in uw agenda en kom met velen.
QUIP-dag gaat door in Antwerpen Centraal, juiste
plaats nog te bepalen van 10 tot 16 u.
Om te weten hoeveel stoelen we moeten plaatsen
moet u zich wel inschrijven voor 31/05 op dit
mailadres sommeke@hotmail.com met in de
onderwerpregel : QUIP-dag.
Laat ook even weten hoe lang u blijft.
U kan uw eigen lunch en drank meebrengen (of ter
plaatse kopen in de winkeltjes, die zijn er genoeg)
Let wel goed op, we zitten in een openbaar gebouw
en de organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal
of beschadiging van uw eigendommen.

