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               Nieuwsbrief van Calico House 
 

Beste Quiltsters, die ene oude man met zijn baard en schimmel is juist vertrokken met zijn stoomboot en die andere 
komt er alweer aan op zijn slee met rendieren. Wat is december toch een gezellige maand! Ik hoop dat iedereen dat 
zo ervaart en wens u een 

 
 
 
 
 
 
 

 

WINKEL GESLOTEN VAN  
21 DECEMBER T/M 4 JANUARI 2013  

weer open op zaterdag 5 januari, start solden 

 
In deze nieuwsbrief, die de laatste van dit jaar is, krijgt u natuurlijk een overheerlijk recept, wordt de Amerikaanse 
staat Arkansas besproken, wat is er zoal te doen en nog veel meer. Een aanbieding van een mooi quiltpakket, dat 
misschien op het laatste moment nog een idee is voor een origineel kerstkado. We starten in januari met een nieuw 
project van de maand (kwartaal) “The Mill Girls”, waarover meer info.  
Ik wens u hele fijne feestdagen, een heel gezond, gelukkig en liefdevol 2013 toe met mooie quilts. Lisette. 
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                    AGENDA. 
 
- Hobbysalon in de Antwerpse Expo van 21 tot 24 
februari. Thema wedstrijd quiltje: SPEELGOED. 
- Provinciale dag Antwerpen, 26 januari van 10.30 
tot 16 uur in het gemeenschapscentrum “Den 
Boomgaard”, Antwerpsesteenweg 57 te Ranst-
Broechem. Leden € 13,-/niet leden € 16,-, lunch 
inbegrepen. Info: Danny Rossenbacker: 0472 221540 
- Tentoonstelling  Caleidoscoop Quilters van 15 
t/m 17 maart van 10 tot 17 uur, Casino Beringen, 
Kioskplein 25 te Beringen. Inkom gratis. Voor 
inlichtingen: Henriette Luyckx: 0497-421754 of 
henriette.luyckx@telenet.be.  
- Quiltcafé Antwerpen in de Hoeve Dieseghem, W. 
Volcaertstraat 44 te Mortsel op 4 januari, 8 februari, 
12 april, 10 mei en 14 juni 2013 van 12 tot 16.30 uur.. 
Inkom telkens € 2,- 
 
 

                     A PIECE OF CAKE. 
                    New York Cheesecake. 
 
Toen wij in Amerika woonden (al meer dan 30 jaar 
geleden) was dit mijn favoriete dessert. Nu Albert 
Heijn al een aantal vestigingen heeft in België ga ik er 
als Nederlandse regelmatig mijn “home” produkten 
kopen zoals verse melk. De laatste keer dat ik er was 
nam ik een Allerhande, het gratis recepten tijdschrift,  
mee en daarin vond ik het volgende recept: U hebt 
(voor 12 personen) het volgende nodig: 
200 gr digestive biscuits (rol 400 gr) 
100 gr boter 
1 tl. gemalen kaneel 
1 vanille stokje  
6 gr verse roomkaas (Mon Chou) 
2 eetl. bloem 
175 gr witte basterdsuiker 
3 eieren 
1 bekertje zure room (125 ml) 
Springvorm, bakpapier en eventueel een keukenmachine.  

Verwarm de oven voor op 120°C. Bekleed de bodem 
van de springvorm met bakpapier. Maal de biscuits ( 
evt. in de keukenmachine)  fijn. Doe in een kom en 
roer de boter en kaneel erdoor. Verdeel het mengsel 
gelijkmatig over de vorm en druk stevig aan.  
Zet tot gebruik in de koelkast.  
Snijd het vanillestokje in de lengte open en schraap 
met een mespuntje het merg eruit. Meng samen met 
de verse roomkaas, bloem, suiker, eieren en zure 
room in de keukenmachine (of roer met de hand) tot 
een egale massa. Schep in de vorm en strijk glad. Bak 
in ca. 1½ uur in het midden van de oven. De cheese 
cake is klaar als de buitenkant stevig is en het midden 
nog niet. Laat in de oven afkoelen tot kamer-
temperatuur. Zet de cheese cake voor het serveren 
minimaal 4 uur afgedekt in de koelkast. Smakelijk. 
Eventueel versieren met vruchten.  

 

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

Quilting Machine  door Diane Hopstaken 

    

 

 

                        HOBBYSALON. 
 

 

De eerste activiteit in het nieuwe jaar van Calico 
House is deelnemen aan het Hobbysalon in de 
Antwerpse Expo van 21 t/m 24 februari. We hebben 
daar niet alleen een verkoopstand maar ook een kleine 
tentoonstelling van mooie quilts. Tevens zijn ook de 
resultaten te zien van de wedstrijd met als thema: 
SPEELGOED. Maak een quiltje van exact 20cm x 
20cm, volledig afgewerkt, en bezorg dit bij Calico 
House. U ontvangt daarvoor een gratis entreekaart en 
U maakt tevens kans om een Singer naaimachine te 
winnen. Meedoen dus.  
 

 

 

                                     ZAND 1. 
 
20 Jaar lang heb ik mijn winkel Calico House op het 
Zand gehad. Velen van u kunnen zich dat nog wel 
herinneren. We hebben daar een hele leuke tijd gehad 
en daarom is het fijn om u te melden dat er nu een 
gezellig, goed Mexicaans restaurant in zit.  
 

EL SONSERO 

Mexican tapas & tequila bar 
Zand 1, 2000 Antwerpen 

Tel: +32 3 293 31 31             GSM. +32 486 95 91 12 

 

Ik ben er al gaan eten en het was heel lekker. De 
tequila’s zijn heerlijk en het is heel grappig om te zien 
hoe het is geworden. Voor mij, en waarschijnlijk ook 
voor U, nog zeer herkenbaar. Dus als u een avondje 
uit wilt gaan in Antwerpen is dit zeker een aanrader. 
 

      SOLDEN  VAN 
      5 t/m 31 januari 2013 

 

  

 

 



 

 

                                HERFSTZON. 
 

                               Deze mooie quilt is weer    
                               verkrijgbaar als pakket.                                                    
Spijtig voor degenen die deze CaliContact per post 
krijgen want als zwart-wit kopie zijn de mooie warme 
kleuren niet zichtbaar en zal deze quilt erg somber en 
donker overkomen.  
De kleuren die erin zitten zijn: bruin, roestbruin, rood, 
oker, groen, zwart met okergeel. Er zitten 13 verschil-
lende stofjes in die de quilt een antiek uiterlijk geven. 
Indien mogelijk kan u hem op onze website bekijken: 
www.calico-house.be   of hem in de winkel zien.          
 
    

 
 
De quilt is ± 142 cm x 174 cm en kan gemaakt 
worden in de “foundation techniek” 
 

Pakket  HERFSTZON 
bestaande uit de stoffen voor de top en een duidelijke 

werkbeschrijving komt op: 

€ 89,95 

 
Een mooi kerst kadootje, bestel hem nog dit jaar 
en wij versturen hem zonder extra kosten.  
 
 
 
 
 

 
 

                 DE STATEN VAN AMERIKA..   
                     Arkansas. 
 
De standaardafkorting voor de “Natural State” 
(natuurlijke Staat), of “the Land of Opportunity” (Het 
land van de mogelijkheden) zoals de bijnamen voor de 
staat Arkansas luiden, is AR. De hoofdstad is Little 
Rock. Het gebied dat nu Arkansas heet werd 
oorspronkelijk bevolkt door Indianenstammen zoals 
de Quapaw. De naam van de staat verwijst ver-
moedelijk, via het Frans, naar hen en zou zoiets als 
“stroomafwaarts” betekenen. Arkansas is de enige 
staat waarvan de uitspraak van de naam wettelijk is 
vastgelegd (in 1881): “ ár-ken-saw” op zijn Engels 
uitgesproken. De regio was lang in handen van de 
Fransen. Gedurende enige decennia aan het einde van 
de 18e eeuw was het Spaans bezit. Frankrijk verkocht 
het uiteindelijk in 1803 aan de Verenigde Staten. Op 
15 juni 1836 werd Arkansas formeel, als 25e , een staat 
van de VS. Arkansas bestaat voornamelijk uit land en 
ligt in het zuiden van de VS. De belangrijkste rivieren 
zijn de Mississippi, die de gehele oostgrens definieert 
en de erin uitkomende Arkansas. Het noordwesten is 
licht bergachtig met als hoogste punt Magazine 
Mountain (839 m). In het westen liggen ook nog 
bergen maar verder bestaat het uit laagland.  
De economie berust voor een belangrijk deel op de 
landbouw: pluimvee, eieren en sojabonen. Het is de 
enige staat waar diamanten worden gevonden. 
De naam van de ster hieronder is ”Little Rock block”, 
of “Star of Sea”, of “Butterfly Block” maar ook 
“Arkansas Star”. 
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                            zaterdag 5 januari is de winkel weer   
                             open en starten we met de solden. 
 



 

                      LESSEN. 
                      Voor de komende 3 maanden staan de  
                       volgende lessen op het programma:  
 
Basis Patchwork. 
4 Lessen op vrijdag 1-15-29 maart en 3 mei van 10.00 
tot 12.30 uur 
In de lessen wordt de basis van het patchwork 
besproken, het aan elkaar naaien van de verschillende 
lapjes, zowel met de hand als met de machine aan. De 
keuze hiervan is echter vrij. Op die manier hebt u een 
brede basis om op verder te bouwen.  
Quilttechniek. 
Zaterdag 23 februari van 10.00 tot 15.00 uur 
In deze workshop wordt de techniek van duimquilten 
en het klassiek quilten ingeoefend. U werkt op een 
testquilt. Deze workshop is zeer geschikt voor wie het 
quilten, in alle richtingen, goed wil leren, zijn kennis 
en vaardigheid wil opfrissen, maar geen behoefte 
heeft aan meer bijkomende informatie. 
Allemaal Biesjes. 
Maandag 4 februari 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. 
Alle lessen gaan door in Calico House – Vrijheidstraat 
27 – Antwerpen en worden gegeven door Ilse De 
Beer. Voor meer info : lappenlot-ilse@telenet.be of 
03/569.12.34 
 
 
 

 

 

 

                    

 

 

Hoeks Naaimachines 

Oude Bareellei 16-18 

2170 Merksem 

Tel/Fax: 03/645.96.36. 

info@hoeksnaaimachines.be 

www.hoeksnaaimachines.be 

 
 

                       NIEUW PROJECT. 
 
 
Vorig jaar hebben we de Civil War Chronicle Quilt 
van Markus Brothers aangeboden als “kwartaal 
project”. Dit  is nu afgerond, ik heb er resultaten van 
gezien en die zijn echt prachtig.   
Vanwege dit succes en ook op uw vraag, hebben we 
voor het komende jaar een nieuw project uitgekozen.  
De Civil War Chronicle quilt was wat aan de donkere 
en ietwat sobere kant van kleur. Vandaar dat we nu 
voor the “Mills Girls” gekozen hebben, deze kleuren 
zijn lichter en frisser, zie hieronder.  

De quilt is 2m45 x 2m45, er zitten 25 verschillende 
stoffen(geel, groen, rood, blauw, mooie beiges) in, 
waaronder een prachtige blauw/rode boord.  
Kijk op www.marcusfabrics.com om een beter beeld 
te krijgen. 
Wij gaan deze weer als kwartaal project aanbieden.  
(een “kadotip” voor de komende feestdagen!!!!) 

Dit houdt in dat u per kwartaal uw patronen en 
stoffen krijgt, na betaling van € 80,- per kwartaal. 
Indien wij het opsturen reken er € 6,50 bij per keer.  
U kunt zich inschrijven via mail of brief.  
 


