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Nieuwsbrief van Calico House
Beste Quiltsters,
Geinspireerd door die vele zonnestralen die we al hebben gehad begin ik aan deze 85ste CaliContact.
Al 20 jaar lang maak ik 4 maal per jaar een informatieblaadje voor al degenen die van patchwork en quilten houden.
Ik doe dat met veel plezier, ook al heb ik de deadline van het einde van het kwartaal nodig: onder druk presteert ik
beter. En ik merk ook dat men het op prijs stelt, soms krijg ik zelfs een telefoontje waar hij blijft.
Een goed teken. Aan inspiratie ontbreekt het me soms wel eens en ik ben dan ook heel blij dat ik in deze
CaliContact een leuk “ingezonden stuk” heb gekregen. Natuurlijk ben ik ook dankbaar voor al die lekkere recepten
die mij steeds weer toegestopt worden, gelukkig heeft Amerika veel Staten en kan ik daar wat over vertellen, en al
typende komt het dan vanzelf.
Ik wens u weer veel plezier met het lezen van deze CaliContact, tot snel ziens in de winkel en “Happy Quilting”,
Lisette.
Nog even voor de alle duidelijkheid:

OPENINGSUREN CALICO HOUSE
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

AGENDA.

- Els, Irma, Nelly, Zelia en Marie-Lou stellen tentoon
in Galerij Ateljee gelegen in het Fort Van Merksem
op zaterdag 26 en zondag 27 april 2014 telkens van
10-17 uur.
- Expo Veldhoven van 2 t/m 4 mei 2014, open van
10 tot 17 uur, in het NH Koningshof, Locht 117 te

Veldhoven, Nederland.
Calico House heeft daar een verkoopstand.
- 21 juni QUIP-dag (quilten in public) op het
Middenstatieplein in Antwerpen Centraal Station
(meer info verderop).
- 11 april, 9 mei, 13 juni Quiltcafe Antwerpen in de
nieuwe locatie: Hof Van Rieth, Molenlei 68, te
Mortsel. Inkom € 2.-,
iedereen is welkom.

HOBBYSALON.
Begin maart was het Hobbysalon in
de Expo te Antwerpen. Het thema voor de wedstrijd
was “vlinders” en we hebben weer veel mooie
inzendingen gekregen (zie onze website).
De winnaar is: Leen Van Brempt met haar quiltje
gemaakt in de chenille techniek. (zie foto). Proficiat,
de naaimachine heeft zij al opgehaald en ik wens haar
er veel plezier mee.

04950495-874047
Voor het machinaal quilten van al uw quilts op een
Longarm Quilting Machine door
door Diane Hopstaken

Opendeurdagen Het Quilt Atelier,
Abraham Hanslaan 34, 2550 Kontich
2-3-4 mei 2014 van 14 tot 18 uur.
Tentoonstelling en demonstratie quilten met de
longarm quiltmachine
gratis toegang

QUIP-DAG.

De 2e prijs, een stoffenpakket (u mag dit komen
afhalen) van Calico House, is voor Jeanne Vissers uit
Berchem. Doordat er losse vleugels op haar lapje
waren genaaid leek het alsof de vlinders zo weg
vlogen, (zie foto). Zeer toepasselijk voor het mooie
voorjaarsweer van toen, veel hobbyisten verkozen te
genieten van het mooie weer i.p.v. naar het Hobbysalon te komen, jammer maar ik kan ze geen ongelijk
geven.

Zoals ieder jaar wordt over de hele wereld de 3e
zaterdag van de maand juni (21 juni) een QIPdag
(quilten in Public) gehouden. Het idee is dat quilters
hun huis verlaten en zich installleren op publieke
plaatsen om patchwork bekend te maken aan het
grote publiek. Liefst op een plaats waar veel passage is
en de mensen even kunnen stoppen om verwonderd
en nieuwsgierig naar onze werken te kijken.
Antwerpen heeft al 2 keer meegedaan, vorig jaar in
station Berchem en het jaar daarvoor in het Centraal
station. Dit jaar zijn we natuurlijk weer van de partij
en we zijn blij dat het weer op het Middenstatie plein
in het Centraal station is van 10 tot 16 uur.
Noteer deze dag in uw agenda en kom met velen.
Om te weten hoeveel stoelen we moeten plaatsen
moet u zich wel aanmelden 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

LESSEN.

Traditiegetrouw is in september het Hobbysalon in
Mechelen maar dit jaar, vanwege de honderd-jarige
herdenking van de 1ste wereldoorlog is de Nekkerhal
te Mechelen bezet. Vandaar dat het Hobbysalon
uitwijkt naar Hasselt. Calico House zal daar geen
stand hebben, dus is er geen wedstrijd voor september
maar in februari (19 t/m 22 feb) volgend jaar zijn we
weer present in Antwerpen. Tegen die tijd hebben we
de nieuwe lapjes weer aan de reuzequilt gezet die dan
nog groter is. Meer info volgt.

De volgende lessen en workshops
worden door Ilse De Beer bij
Calico House gegeven.
Inschrijven en verdere info bij Ilse:
lappenlot-ilse@telenet.be of 03/569.12.34.
Workshop: Quilttechniek
Data: maandag 12/05 van 10.00 tot 15.00 uur
In deze workshop worden de technieken van
duimquilten en het klassiek quilten aangeleerd. U
maakt in de les geen werkstuk, maar 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 bijkomende informatie.

Workshop: Allemaal Biesjes
Data: maandag 31/03 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. De les is machinaal.
Workshop: Lat en cutter
Data: vrijdag 16/05 van 10.00 tot 15.00 uur
Soms mag het snel gaan. En dan is snijden, zonder
eerst rond een mal te tekenen wel handig. Leer in deze
workshop werken met uw eigen latten, en snij ook de
‘moeilijke’ vormen.
Workshop: Blokken map
Data: vrijdag 28/03 van 10.00 tot 15.00 uur
De blokken map is erg handig om uw geknipte
blokken in te bewaren, tot u ze in elkaar kan naaien.
Ideaal om mee te nemen naar een les, atelier of bee.
Gemaakte blokken kunnen achteraan in de map. Zo
blijft alles van uw project samen.

A PIECE OF CAKE.
Notenkoekjes
Greet Bostoen wil dit, zeer eenvoudig te
maken maar o zo lekker recept, met u delen.
Benodigdheden:
- 100 g walnoten
- 150 g bloem
- 100 g suiker (kan vanillesuiker zijn of suiker met een
druppeltje vanille essence)
- 60 g boter
- 1 ei los geklopt
- snuifje zout
Bereiding:
Hak de walnoten fijn in een keukenrobot en meng ze
onder de bloem. Smelt de boter en voeg het notenbloemmengsel al roerend toe samen met de suiker en
het zout. Voeg het los geklopte ei toe.
Dit alles goed mengen en dan met de hand balletjes
maken die je wat plat drukt. Deze ronde deegkoekjes
leg je op boterhampapier op de bakplaat.
Bak de koekjes op 170 °C gedurende ongeveer 15
minuten of tot ze mooi bruin zijn. Smakelijk.

DE STATEN VAN AMERIKA.
Alabama.
De standaardafkorting voor de Yellowhammer
(geelgorsstaat), zoals de bijnaam luidt, is AL. De
hoofdstad is Montgomery. Het werd oorspronkelijk,
zoals bijna overal in deUS, bevolkt door Indianenstammen. Zowel de Fransen, Spanjaarden als
Engelsen claimden (stukken van) het gebied. De
eerste permanente Europese nederzetting was in
Mobile dat in 1702 door de Fransen werd gesticht.
Op 14 december 1819 werd Alabama formeel de 22e
staat van de Verenigde Staten van Amerika.
De economie van Alabama is gebaseerd op de
katoenteelt waardoor er veel slaven waren. Racisme
was ook na de Burgeroorlog nog een groot probleem
in de staat waar eind 19e eeuw enkele racistische
wetten werden aangenomen waardoor de zwarte
bevolking onder andere het stemrecht verloor. Tot in
de jaren 50 bleef de regering van Alabama weigeren
om zwarte kinderen toe te laten op blanke scholen.
Het federale leger moest eraan te pas komen om
kinderen veilig naar school te brengen. Rosa Parks,
die in Alabama werd geboren, werd wereldberoemd
door haar weigering om na een lange werkdag haar
zitplaats in de bus af te staan aan een blanke.
In de tweede helft van de 20ste eeuw verloor de
katoenteelt aan betekenis en werd de economie meer
divers en de welvaart ging dan ook vooruit.
Desondanks stemde de bevolking bij de verkiezingen
van 2 november 2004 voor het formeel in stand
houden van de apartheidswetten.
De staat is 135.765km² groot waarvan 3.19% water.
Hij ligt aan de Golf van Mexico, grenst in het noorden
aan de staat Tennessee, westen aan Mississippi, oosten
aan Georgia en zuiden aan Florida. Er zijn veel grote
meren, in het noordoosten bereikt het gebergte
Apalachen een hoogste punt van 734 m, voor de rest
is het vrij vlak.
De “Alabama Song” van rockgroep the Doors is een
bekend lied met een zeer interessante achtergrond.
Het was oorspronkelijk een gedicht van Bertolt
Brecht. David Bowie heeft ook een eigen versie
gemaakt op de Alabama Song.

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

SCRAPS.

zo vriendelijk bijhouden en doorgeven. Misschien
herken je je eigen stofjes wel?

Wie het scrapje niet eert…
(De scraps die voor Adelheid bewaard worden zijn echt
heel klein, zij gebruikt afsnijdsels die wij normaliter
weggooien . Hieronder een bedankje en zij laat weten wat
zij ermee doet)

Ingezonden stuk door Adelheid Vanhecke:
Elke maand, als het op maandagavond atelier is met
Ilse, word ik niet alleen begroet door al die welwillende en lieve gezichten, maar ook door een volle plastic
zak met heerlijke scraps die velen onder jullie voor mij
opzij houden.Waarom? Ik steek het op mijn
drempelvrees: knippen in grote mooie stoffen (die ik
regelmatig bij Calico House koop) vind ik toch wat
eng, en die kleine scraps, die anders tot de
vuilnismand veroordeeld zijn, vinden dankbaar een
tweede leven in een van mijn projectjes.
Want dat zijn het: Je kan ze qua omvang noch ambitie
bezwaarlijk echte projecten noemen, ze passen nu
perfect bij mijn levensfase (werkend, 2 jonge
kinderen, verbouwend,…) en geven me door het
resultaat op relatief korte termijn de energie om aan
iets nieuws te beginnen.
Hoe is het zo gekomen? Het is een combinatie van
enerzijds de ‘alles kan dienen’-mentaliteit die ik van
mijn oma geërfd heb –ook zij had net als ik een zolder
vol gelabelde dozen, blikken en manden vol
handwerkgerief, niets wordt weggegooid -zeer ten
spijt van mijn echtgenoot... Anderzijds ben ik een paar
jaar geleden op het boek “Serendipity quilts” van
Susan Carlson gestoten, een kunstenares die prachtige
zaken met scraps realiseert. Dat inspireerde me om
dit–op een meer bescheiden manier- eens uit te
proberen.

Met een stapel scraps en boekbinderslijm ging ik aan
de slag: en maakte een ‘Welkom’ als einde schooljaarscadeau voor de juffen van mijn zoontje Zeno(zie foto)
Ik puzzel de scraps op hun plaats, lijm ze met behulp
van een wattenstaafje vast en ga er daarna met een
meandersteek machinaal over om ze extra op de
plaats te houden. Altijd een leuk effect.
Van elke scrap die groot genoeg is, maak ik sowieso
een hexagon, die ook per kleur gesorteerd wordt, om
ooit vb. een regenboogquilt te vormen. Op het aantal
pakjes sjablonen af te gaan, moet ik inmiddels al zo’n
1000 hexagonnetjes gemaakt hebben.
Het recentste projectje in de scrap-reeks is mijn
kleurenwiel (zie foto), gemaakt uit de scraps die jullie

Het heeft een tijdje geduurd voor ik deze spielereitjes
mee durfde nemen op atelier, maar nu werk ik eraan
terwijl ik tevens geniet van alle prachtige grote
werkstukken die mijn mede-ateliergangers creëren. En
zo wordt er in andere ateliers al eens over mijn
projectjes en mijn verzameling gesproken, en komen
de scraps dan via Ilse en Lisette uiteindelijk bij mij
terecht.
Waarbij ik jullie heel erg wil bedanken voor jullie
moeite: weet dat jullie scraps met veel dankbaarheid
ontvangen worden, met zorg gesorteerd en met liefde
verwerkt worden! Maak jullie gerust eens bekend aan
mij, want ik weet eigenlijk niet wie al die anonieme
donors zijn: adelheid_vanhecke@hotmail.com.
Tot quilts! Adelheid

NIEUWE STOFFEN.
Bent u een fan van de televisie serie
Downtown Abbey? Dan weet u zeker al
dat Andover Fabrics een serie stoffen
heeft gemaakt met deze naam. De eerste serie is “the
Women Collection” w.o. the Dowager, Mary, Sybil en
Violet. Uit deze series hebben wij de volgende 7
stofjes gekocht:

de stoffen
zijn lichtblauw, met
beige en ecru
De stoffen zijn 110m breed en zijn € 15,- per m.
AANBIEDING
7 fat quaters (50cm x 57cm) voor
€ 22.50

