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               Nieuwsbrief van Calico House 
 
Beste Quiltsters, 
De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar en ik heb het idee dat het jaar al weer zo lang bezig is.  
De tijd gaat snel en vooral wanneer er fijne dingen gebeuren. Zo zijn wij in het begin van dit nieuwe jaar opnieuw 
grootouders geworden, hebben we weer verjaardagen mee mogen maken, een quiltdag in Ranst, het Hobbysalon in 
Antwerpen, gezellige ateliers en zo gaat het maar door. Voor de komende maanden hebben we ook een druk 
programma, we zitten niet stil en dat houdt je jong zullen we maar denken.  
In deze nieuwsbrief weer een lekker recept dat we van Greet Bostoen hebben gekregen. Greet brengt regelmatig 
heerlijke eigen baksels mee naar het atelier en dan wordt er natuurlijk altijd naar het recept gevraagd.  
We gaan deze keer de Amerikaanse staat Tennessee bezoeken, de agenda, een verslag van Ilse haar leservaringen in 
Blankeberge, een ingezonden brief en nog heel wat ditjes en datjes. 
Ik blijf het herhalen want ik merk toch dat er nogal eens wat mensen voor een gesloten deur staan en dat is jammer: 
 

OPENINGSUREN CALICO HOUSE 
dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur 

donderdag van 16 tot 20 uur 
iedere 1ste zaterdag v/d maand van 10 tot 17 uur  

zaterdag 4 april (paaszaterdag) enzaterdag 4 april (paaszaterdag) enzaterdag 4 april (paaszaterdag) enzaterdag 4 april (paaszaterdag) en    

zaterdag 2 mei (dag na zaterdag 2 mei (dag na zaterdag 2 mei (dag na zaterdag 2 mei (dag na het feesthet feesthet feesthet feest van de arbeid)  van de arbeid)  van de arbeid)  van de arbeid)     

is de winkel openis de winkel openis de winkel openis de winkel open    
                      AGENDA. 

 
 

  
- Quiltexpositie van de Veldhovense Rainbow 
Quiltsters van 18 en 19 april in D’n Bond, 
Rapportstraat 29, 5504 BN Veldhoven, Nederland. 
Open van 10 tot 17 uur. 

- Mixing Art: van 8 t/m 10 mei in Het Convent, St. 
Margaretastraat 20 , Begijnhof, Lier. Open op vrijdag 
14-21 uur, zaterdag 11-18 uur en zondag 11-17 uur. 
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                       LISE MARIE. 
       
                   Op 20 januari j.l. zijn wij grootouders  
                      geworden van Lise, dochter van Heleen 
Baartmans en Erik Petersen. Het is een flinke meid, 
weegt nu al 5,5 kilo en was bij de geboorte 53 cm 
lang. Het gaat heel goed met het jonge gezinnetje en 
ik kan niet wachten tot zij haar eerste lapje stof in haar 
handjes neemt.  Dit is ons 3e kleinkind en wij genieten 
er volop van. 
 
 
                        HOBBYSALON. 
 
                        Vorige maand was het jaarlijkse  
                        Hobbysalon in Antwerpen. 
Het thema (vissen) van de wedstrijd sprak blijkbaar 
veel mensen aan want er waren 31 inzendingen.  
Gelukkig was Ellen Remijnse (van Ellie’s Quiltplace 
www.elliesquilplace.com ) op zaterdag en zondag 
aanwezig om haar leuke patronen te promoten. Zo 
had ik meteen een goede jury om de winnaar uit te 
kiezen. Het werd het quiltje van Muriel van Luijk, zij 
heeft een Singer naaimachine gewonnen. Proficiat. De 
2e plaats is voor Corrie Hoppenbrouwers, zij heeft een 
stoffenpakket van Calico House gewonnen. Proficiat.  
Hieronder ziet u de winnende quiltjes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het thema voor het volgende Hobbysalon in 
Mechelen, dat wordt gehouden van 16 t/m 20 
september is: “alle eendjes zwemmen......’ 
Maak een klein quiltje van exact 20cm x 20cm, 
volledig doorgequilt en afgewerkt met een bies en 
breng dit bij ons binnen. Als u meedoet krijgt u een 
gratis entree kaart en maakt u kans om een Singer 
naaimachine te winnen. Alle inzendingen worden 
weer aan de grote reuzen quilt genaaid die maar blijft 
groeien. 

 
 
                         A PIECE OF CAKE. 
 
POMPOEN-WALNOTEN PANNENKOEKEN 
Benodigdheden 
140 gr bloem 
2 el gehakte noten 
55 gr lichtbruine basterdsuiker 
2 tl bakpoeder 
1/2 tl kaneel 
1/4 tl zout 
1 ei 
300ml yoghurt 
225 gr pompoen, geschild, gekookt en gepureerd 
1tl vanille-extract 
Meng de bloem, noten, suiker, het bakpoeder, de 
kaneel en het zout in een middelgrote kom. 
Klop het ei, de yoghurt, de pompoenpuree en het 
vanille-extract in een grote kom. 
Klop nu hierdoor de droge ingrediënten. 
Dit beslag is dikker dan ander pannenkoekenbeslag, je 
maakt dus best geen grote pannenkoekjes anders kan 
je ze moeilijk omdraaien. 
Ze smaken heerlijk met wat ahornsiroop erop. 
               

                    
                 DE STATEN VAN AMERIKA. 
                     Tennessee. 

                    

De standaardafkorting voor de “Volunteer State”, 
zoals de bijnaam luidt, is TN. Deze naam dankt de 
staat aan het feit dat veel soldaten vrijwillig dienst 
namen en een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens 
de oorlog van 1812. 
Er wonen ruim 6,5 miljoen mensen en de staat ligt in 
het zuidwesten van Amerika. De hoofdstad is 
Nashville.  
In de 18e eeuw ging het gebied over van Franse in 
Britse handen, in 1796 werd het formeel de 16e staat 
van de Verenigde Staten. Het oosten van de staat ligt 
in de Apalachen waar een top van 2025 m het hoogste 
punt is. Het westen van de staat is vlakker. De belang-
rijkste rivieren zijn de Tennessee en de Cumberland. 
Tennessee speelde een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van diverse soorten muziek zoals: rock 
en roll, blues, country en rockabilly. Beale Street in 
Memphis wordt wel de geboorteplaats van de blues 
genoemd. Veel bekende artiesten zoals Elvis Presley, 
Johnny Cash, Roy Orbinson zijn hun loopbaan daar 
begonnen. Er zijn diverse musea hierover te vinden. 
De staatsvogel is de  “mockingbird” (spotvogel) en de 
staatsbloem de iris.  

 
 
 
               Tennessee 
                   star 
 
 



 
                                 

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

Machine  door Diane Hopstaken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het weekend van 18 en 19 april houdt de 
Veldhovense Quiltgroep “the Rainbow Quiltsters” 
een tentoonstelling. De VRQ is in 1995 opgericht en 
heeft sindsdien al veel activiteiten op haar naam staan 
zoals tentoonstellingen, groepsquilts, little quilts of 
love en verschillende cursussen en workshops. Zij 
hebben ruim 100 leden. Het vierde lustrum wordt 
gevierd met een mooie tentoonstelling die zeer zeker 
de moeite waard is om te gaan bekijken. Wij, Calico 
House,  hebben er een verkoopstand. Tot dan! 
 
 

                    INGEZONDEN STUK. 
                      Door Edith. 
 
Ik vraag me dikwijls af hoe mensen tot quilten zijn 
gekomen, dit is mijn verhaal. 
In 1987 leerde ik mijn grote liefde kennen en telkens 
ik uit Limburg naar zijn thuishaven Antwerpen 
spoorde, liet hij mij een stukje van de koekenstad zien. 
Op een van die tochten kwam ik voorbij een etalage 
die me deed kwijlen, er waren zo’n mooie ‘dekens’ 
tentoon gesteld en daarnaast was er een stoffenwinkel! 
Ik, die een hekel aan naaien had, en nog in de verste 
verte geen naaimachine had bediend, werd toch een 
beetje verliefd… er werden lapjes gekocht en 
zorgvuldig bewaard, een boek van Karin Pieterse, 
naaigaren. Een piepklein quiltje is er uit voort-
gekomen en de rest bleef achter slot en grendel. 
Vele jaren en lapjes later, moest ik afscheid nemen 
van mijn grote vriend en zocht ik iets om hem in 
herinnering te houden door middel van zijn 
overhemden. Ik ging weer op zoek naar dat 
stoffenwinkeltje en tot mijn ontsteltenis was dat 
verdwenen! En ik wist niet meer dat het Calico House 
heette, anders had ik het wel terug gevonden. 

 
Maar ik had geluk, op het hobbysalon vond ik het 
terug en er lag zowaar een papier waarop je je kon 
inschrijven voor een cursus. Dus dat dan maar gedaan 
en als volslagen leek maar met volle moed naar de 
eerste les getrokken. 
Ilse is een gedreven lesgeefster en o zo besmettelijk 
met de liefde voor kleurtjes, stofjes, patroontjes! 
Ondertussen heb ik de basiscursus gevolgd, de 
quiltcursus, de appliquatie cursus, de kaleidoscoop 
cursus, de patronen tekenen cursus, en ga ik met veel 
genoegen naar het maandelijks atelier. 
De kast puilt ondertussen uit van lapjes, draadjes en 
boeken, uit de ene grote liefde is uiteindelijk een 
andere grote liefde ontsproten. Mijn hoofd puilt uit 
van ideeën, het ene al absurder dan het andere, maar 
er zijn er zeker die heel goed uitvoerbaar zijn. De 
eerste grote tentoonstelling die ik bezocht was 
overweldigend, zoveel moois, zoveel variatie, zoveel 
winkeltjes…  
Maar eerlijk gezegd heb ik weinig affo’s en heel veel 
wip’s en ufo’s. Ik ben geen jonkie meer en wil zoveel 
mogelijk op zo kort mogelijke tijd leren. Ik ga voor 
het eerst op quilt weekend dit jaar, waar ik zeker en 
vast veel enthousiaste aanmoedigingen zal krijgen om 
toch ook eens iets af te krijgen. 
En ik weet ondertussen ook dat quilters een apart 
soort zijn, zelden heb ik in groepen mensen zoveel 
medeleven en bereidheid tot hulp gevonden. 
Zo zie je maar, de ene grote liefde sluit de andere niet 
uit!    Edith. 
 
 
 
Een tentoonstelling 
van verschillende  
kunstvormen  
waaronder  
Quilt-art van 
Jasmine de Beuckelaer 
van 8 t/m 10 mei in  
Het Convent,  
St. Margaretastraat 20  
Begijnhof, Lier.  
Open vrijdag 14-21uur 
zaterdag 11-18 uur en  
zondag 11-17 uur. 

 
 
 
zaterdag 4 april (paaszaterdag)zaterdag 4 april (paaszaterdag)zaterdag 4 april (paaszaterdag)zaterdag 4 april (paaszaterdag)    

                                                                    en zaterdag 2 mei en zaterdag 2 mei en zaterdag 2 mei en zaterdag 2 mei     

                                                                                            (dag na het feest van (dag na het feest van (dag na het feest van (dag na het feest van 

de arbeid) de arbeid) de arbeid) de arbeid)     

                                                        is de winkel openis de winkel openis de winkel openis de winkel open    

    

    



 
 
 
                            DUIMQUILTEN. 
                                 Door Ilse De Beer 
 
Als handquilter geef ik reeds 18 jaar mijn kennis en 
passie door. Begin maart werd ik uitgenodigd om les 
te geven tijdens de midweek in Blankenberge, 
georganiseerd door de Belgische Quilters Vereniging. 
13 Enthousiaste quilters mocht ik 2 dagen warm 
maken voor de combinatie van duimquilten en de 
vertrouwde manier van quilten, met de vingerhoed op 
de middelvinger. Want door deze combinatie wordt 
quilten in alle richtingen mogelijk, zonder steeds de 
quilt te moeten draaien. Er werd gezucht en geblazen, 
maar snel was er voldoende vertrouwen om verder te 
quilten op een ‘echte’ quilt, i.p.v. een oefenquilt.  
En met succes!  
Zo kwam ook het aan- en afhechten, en het quilten 
over een verdikking aan bod. Klassieke patronen 
kopiëren uit een boek, overnemen van een mal, het 
kan allemaal. Maar wat als de maat niet klopt. Of wat 
als die ene foto van die quilt op die tentoonstelling nu 
net het gewenste patroon heeft. Hoe breng je dat dan 
over op je eigen quilt? Dus ging iedereen  tekenen en 
rekenen, inspiratie zoeken in mijn boeken, of bij 
elkaar. Na 2 lesdagen gingen ‘mijn leerlingen’ niet met 
een affe top naar huis, maar wel met een hoofd vol 
tips. En een klein steuntje in de rug om zelf te durven 
tekenen. De vele reacties hebben mij laten weten dat 
iedereen vol enthousiasme, en belangrijk, vol 
vertrouwen is, om zelf te tekenen, te ontwerpen en te 
quilten.  
Woensdagavond zat het lesgeven er op. Dus kon ik 
donderdag ‘proeven’ van de gezellige sfeer in het vrije 
atelier, afgesloten met een leuke show & tell ’s avonds. 
Een toffe ervaring en een geslaagde vuurdoop voor 
het nieuwe team dat deze week heeft georganiseerd. 
Ik kijk uit naar een volgende keer, en ieders quiltwerk 
te zien. Iedereen welkom! 
Ilse De Beer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u geen gelegenheid gehad om naar de midweek 
te gaan en zou u ook graag het duimquilten leren?? 
Ilse geeft op zaterdag 9 mei deze les weer bij ons in 
Calico House, voor inschrijven en/of meer info 
contacteer Ilse : lappenlot-ilse@telenet.be of 
03/569.12.34. 

 
 

 

 
 Oude Bareellei 16-18 

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

 
                       INNERCITY. 
 
                      Een prachtig patroon met een  
                      driedimensionaal effect. Het bestaat uit 
halve hexagons die in 3 tinten (licht, medium en 
donker) aan elkaar worden genaaid. Dit patroon is 
heel goed met kartonnetjes te maken, mijn favoriete 
techniek. Ik ben dan ook bezig met de mooie quilt   
“Lord of the Manor” te maken met stoffen uit de 
serie “Downton Abbey”. Zie hieronder. 

 
Het patroon kan u vinden op www.makoweruk.com, 
de stoffen en kartonnetjes zijn bij ons verkrijgbaar. 
 
 
 
 
 
 
        De stoffen zijn € 15,- per m. 110 cm breed.  

  pakket om deze quilttop( 90cm x 1m25 ) 

 te maken komt op 
 € 65,- 


