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Nieuwsbrief van Calico House
Beste Quiltsters,
Als u bovenaan de nieuwsbrief kijkt, naar het jaargang en het nummer, ziet u dat we al een hele tijd hiermee bezig
zijn en dat, aan het einde van dit jaar, nummer 100 zal verschijnen. Een hele mijlpaal waar ik best trots op ben.
We gaan ermee voort.
In deze nieuwsbrief weer allerlei “ditjes en datjes”. Verslag van het Hobbysalon, informatie over de Quipdag die ik
per abuis op zaterdag 18 juni had gezet in de vorige nieuwsbrief, dit moet natuurlijk zaterdag 17 juni zijn. Een lekker
recept, info over een busreis naar St. Marie aux Mines, de staat Colorado wordt besproken, het lesprogramma etc.
De paasbloemen staan mooi te bloeien, het voorjaar is in het land en weldra Pasen, wij gaan daar van genieten:

op 11, 12 en 13 april is de winkel gesloten
Ik wens iedereen een heerlijke lente

OPENINGSUREN CALICO HOUSE
dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur
donderdag van 16 tot 20 uur
(donderdag

op afspraak)

iedere 1ste zaterdag v/d maand van 10 tot 17 uur
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
Di Ford-Hall is een bekende Australische quiltster. Zij
geeft over heel de wereld les, heeft veel prijzen
gewonnen en heeft een eigen stoffen en patronen lijn.
Ze is gespecialiseerd in “Classic American Quilts” en
“English Style Quilts”

Van haar laatste stoffenserie “Bally Hall” hebben wij 8
stoffen nml: D8522 C#E, D8523 C#E, D8525
C#E en EL, D8527 C#E, EG, ET en D8528 C#E.
U kan ze bekijken op www.andoverfabrics.com

De stoffen zijn 110m breed en
€ 17.50 per m.

Het thema voor de wedstrijd in Mechelen is:

AGENDA.

25 jaar Hobbysalon

- Quiltcafe Antwerpen op 14 april, 12 mei en 9 juni
in het Hof van Rieth, Molenlei 68 te Mortsel. Inkom
2 euro. Iedereen is welkom.

Maak een quiltje van 20cm x 20cm rond dit thema,
doorgequilt en volledig afgewerkt met een bies, en
breng dit naar ons. U ontvangt een gratis inkomkaart
en maak tevens kans om een naaimachine van Singer
te winnen. In Antwerpen waren niet veel inzendingen
met als thema “diamant”, blijkbaar was het niet zo
gemakkelijk.

- QuiP dag zaterdag 17 juni in het MAS van 10 tot 16
uur. Hieronder meer info.
-Zomerse Quilting Bee van de Belgische Quiltersvereniging, provincie Antwerpen. Vrijdag 28 juli van
10.30 - 16 uur in het Rekreatief, Doornstraat 600 te
Wilrijk.
Calico House is aanwezig met een verkoopstand.

De winnaar is Natasja Renique uit Watervliet.

- Hobbysalon in de Nekkerhal te Mechelen.
Van 20-24 september.
- Nationale Patchwork Happening te Edingen van
de Belgische Quilter Vereniging. Van 5-8 oktober
open van 10 tot 17 uur.
- Textiel Festivals voorheen Open European Quilt
Championships in het MECC te Maastricht., van 19
t/m 22 oktober. Open van 10 tot 18 uur, op zondag
tot 16 uur.
Proficiat, de naaimachine staat voor je klaar bij ons.

HOBBYSALON.
Het Hobbysalon dat in januari werd gehouden in de
Antwerpse Expo was niet zo’n succes. Op hetzelfde
moment was er in Brussel Creativa en de week ervoor
was er het Hobbysalon in Kortrijk. Veel hobbies in
een korte tijd en dicht bij elkaar.
Voor volgend jaar is er beterschap beloofd. Het zal
dan weer in het verlof vallen en wij mogen een mooie
tentoonstelling inrichten. Dus allemaal komen maar
eerst is er nog het Hobbysalon in Mechelen van 20
t/m 24 oktober. De “patchmadamekes” uit Vilvoorde
zullen daar hun werk tentoonstellen.
Wij gaan ook weer door met de reuze quilt die
ondertussen alweer flink is gegroeid en zelfs op de
ATV (Antwerpse Televisie) is geweest.
Via deze link kan u het zien
https://cdnapisec.kaltura.com/html5/html5lib/v2.53
/mwEmbedFrame.php/p/1829061/uiconf_id/28598
371/entry_id/1_5cpm9dk3?wid=_1829061&iframee
mbed=true&playerId=tvl_embedplayer&entry_id=1_
5cpm9dk3
Onze 3 M’s (Mieke, Mary en Maria) hebben er weer
hard aan gewerkt. Hij is nu 8 m breed en 6m60 lang,
er zitten 1320 kleine quiltjes in. We zijn er in 2004
meegestart en hebben uitgerekend dat er meer dan
500 m genaaid is, hoeveel uren hebben we maar niet
gerekend. Al met al een prachtig resultaat.

Een stoffenpakket ligt klaar voor Agnes Thys uit
Riemst, zij had 2 mooie diamanten gemaakt.

A PIECE OF CAKE.
Hier weer een heerlijk recept van
Greet Bostoen.
KANEEL-SINAASAPPELKOEKJES
Benodigheden:

-225g zachte boter
-200g suiker
-geraspte schil van 1 sinaasappel
-1 eidooier licht losgeklopt
-4 tl sinaasappelsap
-280g bloem
-2 tl kaneel
-snuifje zout
Roer de boter, 140g suiker en het sinaasappelraspsel
met een garde romig in een kom.Voeg de eidooier en
2 tl sinaasappelrasp toe. Zeef de bloem en een snuifje
zout boven de kom. Meng alles goed door elkaar en
maak een bal van het deeg, wikkel hem in plasticfolie
en laat rusten in de koelkast ( 30 a 60 min).
Verwijder de folie en rol het deeg tussen twee stukken
bakpapier uit tot een vierkant van ongeveer 30x30 cm.
Bestrijk het deeg met het resterende sinaasappelsap en

bestrooi het met de kaneel en de resterende suiker.
Druk de kaneel en de suiker lichtjes aan en rol het
deeg op. Wikkel het deeg in folie en leg het 30min in
de koelkast.
Verwarm de oven voor op 190°c.
Bekleed een bakplaat met bakpapier.
Verwijder de folie en snijd het deeg met een scherp
mes in dunne plakjes Leg de plakjes op voldoende
afstand van elkaar op de bakplaat.
Bak de koekjes 10-12 min en laat ze 5-10 min afkoelen op de bakplaat. Schep ze daarna voorzichtig
met een spaan op een taartrooster en laat ze volledig
afkoelen. Smakelijk
Voor een goed naaimachine en professionele hulp
Hoeks Naaimachines
Oude Bareellei 16-18
2170 Merksem
Tel/Fax: 03/645.96.36.
info@hoeksnaaimachines.be
www.hoeksnaaimachines.be

QUIP-DAG.

Zoals ieder jaar wordt over de hele wereld op de 3e
zaterdag van de maand juni een QUIPdag (quilten in
Public) gehouden. Het idee is dat quilters hun huis
verlaten en zich installeren 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 5 keer meegedaan!
Dit jaar zijn we natuurlijk weer van de partij, we
quippen deze keer op 17/06/17 van 10 tot 16
uur .... in het MAS ... op de 8ste
verdieping!(http://www.mas.be/nl klik op "praktische
info en tickets" om te kijken hoe u het MAS kan
bereiken, waar u uw auto kan parkeren enz.)
Noteer 17/06/17 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 en graag met de namen
van alle quiltvriendinnen waar u een stoel voor
reserveert! (Het aantal plaatsen is beperkt door het
MAS). U kan uw eigen lunch en drank meebrengen
maar er is ook mogelijkheid tot eten en drinken in het
MAS of in de buurt. (Kijk onder "eten en drinken")

Dames, heren, het MAS opent om 10 u voor het
publiek, de QUIP-dag start om 10 u. Respecteer dat
startuur aub en kom niet vroeger. Er is plaats
voorzien voor iedereen die zich inschreef, echt
waar!Let wel goed op, we zitten in een openbaar
gebouw en de organisatie is niet verantwoordelijk
voor diefstal of beschadiging van uw eigendommen!
Voor het laten doorquilten op een longarm
machine kan u terecht bij:

MJ QUILTSTAR STUDIO
WWW.MJ-QUILTSTAR-STUDIO.BE
INFO@MJ-QUILTSTAR.BE
TEL: 0032 468 17 48 18

LESSEN.
De volgende lessen en workshops
worden door Ilse De Beer bij
Calico House gegeven.
Cursus : Basis Patchwork.
Data : 29/04 (les 1 +2 van 10-15 uur), 13/05, 20/05
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. De
keuze hiervan is vrij. Op die manier krijgt u een brede
basis om verder te gaan.
Workshop : Quilttechniek
Data : vrijdag 5/5 van 10.00 tot 15.00 uur
In deze workshop wordt de techniek van duimquilten
en het klassiek quilten geleerd. 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.
Atelierwerking bij Calico House – Ilse
Kunt u niet meer verder met een quilt, heeft u
vragen. Of werkt u graag in groep, met net dat duwtje
in de rug om een quilt af te maken. Kom dan naar het
maandelijkse atelier. In een gezellige sfeer kunt u uw
werk afmaken, met hulp daar waar gewenst is.
Iedereen werkt aan iets anders, of misschien ook niet.
Maar we helpen en steunen elkaar. Voor meer info
over deze ateliers contacteer Ilse.
Voor meer info en inschrijven : lappenlotilse@telenet.be of 03/569.12.34

DE STATEN VAN AMERIKA.

INGEZONDEN STUK.

COLORADO
door Brigitte Mattens
De hoofdstad is Denver. De staat is genoemd naar de
Rio Colorado, Spaans voor “rode rivier” vanwege het
roodbruine slib dat de rivier uit de bergen meevoerde.
De regio waartoe de huidige staat behoort, wordt al
meer dan 13.000 jaar bewoond door Indianen. In
1876, 28 dagen na de honderste verjaardag van de
Verenigde Staten, (hierdoor kreeg de staat de bijnaam
“Centennial State”)ondertekende president Grant een
proclamatie en werd Colorado de 38ste staat. In 1893
kregen vrouwen stemrecht, hierdoor werd Colorado
de eerste Amerikaanse staat waar het algemeen stemrecht ingevoerd werd.
Bijna de helft van de staat, met name het oostelijk
deel, is vlak. In het westen staan er de Rocky
Mountains. Er zijn in Colorado meer dan 100 bergen
die hoger zijn dan 4000 m. hierdoor is het de enige
staat die helemaal boven de 1000m ligt. De top van de
Mount Elbert is de hoogste berg met 4401 m.
Het stadje South Park uit de gelijknamige tekenfilmserie ligt in Colorado. De soapserie Dynasty speelde
zich af in Denver. In het noorden ligt Boulder, lange
tijd het mekka voor alternatievelingen. Zo’n 30 km
buiten Boulder ligt het dorpje Nederland (ben ik
geweest), zo genoemd vanwege een Nederlandse
onderneming die hier een mijn uitbaatte.
Ten westen van de waterscheiding liggen veel
skigebieden, ook vanuit Europa komen mensen hier
naar toe. Colorado en Washington waren de eerste
staten die, weliswaar onder strikte voorwaarden,
recreatief gebruik van cannabis legaliseerden.
De staatsvogel is de prairiegors, de staatsbloem de
akelei.

4-daagse BUSREIS van 14- 17 sept. 2017
Vertrek : Donderdagmorgen 14 september 2017
Terug : Zondagavond 17 september 2017
Opstapplaatsen : Start in Loppem en verder
langsheen de reisroute (E40 en E411)
Inbegrepen in de trip : De busreis, 3 overnachtingen
in half pension op basis van 2, 3 of 4 persoonskamer,
vervoer vanuit het hotel Vaillant in Sélestat naar
Sainte-Marie-aux-Mines en onbeperkte toegang tot
alle locaties van het patchwork evenement.
Prijs: 445 euro per persoon op basis van 2, 3 of 4
persoonskamer. Toeslag voor een single kamer is 120
euro - er zijn slechts 3 single kamers beschikbaar.
Inschrijven: Bij voorkeur per mail aan
brigitte.mattens@gmail.com maar het kan ook
persoonlijk, per telefoon: 09/355.61.49 of brief(je) aan
Brigitte Mattens (Rozenlaan 2, 9080 Lochristi).
Gelieve volgende gegevens te vermelden: per
ingeschreven persoon : naam en adres, hoe je
bereikbaar bent (telefoonnummer/GSM en Email),
welke kamer je wenst en eventueel met wie je de
kamer wil delen.
Betaling: Op het ogenblik van de inschrijving dient
150 euro betaald te worden (of 270 euro ingeval van
een single kamer). Het saldo dient vereffend te zijn
tegen 11 juli 2017. Graag storten op rekening 9794310012-16 of IBAN BE72 9794 3100 1216 - BIC
ARSPBE22 van Brigitte Mattens, Rozenlaan 2, 9080
Lochristi met vermelding van je naam. Inschrijving is
slechts definitief van zodra het voorschot ontvangen
is. Het volledige bedrag bij inschrijving betalen is
uiteraard ook toegestaan. Ja kan ook memodatum
gebruiken
Opmerkingen:
- Bij onvoldoende aantal deelnemers gaat de reis niet
door, tenzij diegenen die inschreven bereid zijn om
meer te betalen.
- Indien meer mensen inschrijven dan er kunnen
meereizen geldt de volgorde van inschrijven op de
reservelijst

COLORADO QUILT

