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               Nieuwsbrief van Calico House 
 
Beste Quiltsters, 

Op van die heerlijke zonnige dagen, die we al heel wat 
gehad hebben, geniet ik ervan om lekker buiten te zit-
ten met een hele stapel quilttijdschriften. Voor het 
quilten en patchen is het dan te warm dus dan maar 
ideeën opdoen en genieten van al het moois dat er in 
de afgelopen jaren gemaakt is. Bij het doorbladeren 
van vooral oude tijdschriften zie je dat alles al eens 
‘uitgevonden’ is en dat er in de jaren 8o al hele moder-
ne ‘art’ quilts gemaakt werden.  

Als er een quiltbijeenkomst is waar ik aanwezig ben 
met een verkoopstand krijgen de bezoekers meestal  

een tijdschrift van mij. Misschien heeft u wel eens 
gedacht: “daar heb je haar weer met die blaadjes”, 
maar nu begrijpt u misschien waarom.  

Bekijk ze nog eens een keer en dan komt u tot de 
ontdekking dat u dat ene patroon waar u al zo lang 
naar op zoek bent de vorige keer niet kon vinden en 
nu wel. Heeft u nog niet zo veel tijdschriften kom dan 
naar de winkel, daar kan u 

            5 stuks voor 10 euro.  

De SOLDEN starten op zaterdag 1 juli t/m 
donderdag 13 juli. Daarna sluiten wij voor de zomer 
en zijn weer open op zaterdag 2 september. 

 
 
 
 
 

                          start 1 juli tot en met 13 juli 
 

                           
                            ZOMERSLUITING 
        17 JULI EN WEER OPEN OP ZATERDAG  2 SEPTEMBER  
 
Verder in deze nieuwsbrief een verslag over onze Quipdag, een zeer speciaal recept, het lesprogramma voor het 
najaar, de activiteiten agenda, de staat North Dakota wordt besproken en nog veel meer.  
Veel plezier met deze nieuwsbrief en ik wens u een hele fijne vakantie en zomer toe, geniet ervan. Lisette. 
 



 

                  AGENDA. 
                 
 
-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. 

- Hobbysalon in de Nekkerhal te Mechelen.  
Van 20-24 september. 

- Nationale Patchwork Happening te Edingen van 
de Belgische Quilters Vereniging, van 5-8 oktober 
open van 10 tot 17 uur. Zoals alle jaren hebben wij 
daar ook een verkoopstand. 

- 25 jaar Vlaamse Quiltersgilde, tentoonstelling van 
29 september tot 8 oktober. Open: ma-vr: 14 tot 18 
uur, zat-zon: 10 tot 18 uur.   
Zebrastraat 32, 9000 Gent. Inkom 6 euro. 

 

                                 LET OP!!!!!!!!!! 
Het Textiel Festival (voorheen Open European 
Quilt Championship) in het MECC te Maastricht 

gaat niet door. 

                     

                        HOBBYSALON. 
 
 
Het Hobbysalon in Mechelen is  van 20 t/m 24 
oktober. De “patchmadamekes” uit Vilvoorde zullen 
daar hun werk tentoonstellen. Tevens is er ook een 
tentoonstelling van het werk van Ingrid Saquet. 

Calico House heeft een verkoopstand en u kan weer 
een gratis entree kaart krijgen als u een quiltje van 
exact 20cm x 20cm maakt en bij ons binnen brengt 
met als thema: 25 jaar HOBBYSALON. Is uw quiltje 
het mooiste, leukste, beste, of wat dan ook, dan maakt 
u bovendien ook nog kans om een Singer naai-
machine te winnen.  

Doe mee zodat de reuzenquilt weer groeit.               
Let op dat het quiltje doorgequilt en volledig 
afgewerkt moet zijn met een bies.  

 
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 

 

 

 

                                      

                                       In de vorige nieuwsbrief                       
stond er een ingezonden brief van Brigitte Mattens die 
een busreis naar St. Marie aux Mines organiseert. Zij 
vertelde me dat haar bus nog niet vol zit dus heeft u 
nog zin om mee te gaan kan u zich nog inschrijven. 

 4-daagse BUSREIS van 14- 17 sept. 2017       

Meer info bij brigitte.mattens@gmail.com 

 

 

 

 

Ongetwijfeld heeft u er al van gehoord: de knip in de 
Antwerpse Leien veroorzaakt veel verkeershinder.  

Maar bij ons kan u nog gemakkelijk komen. Wij zitten 
aan de goed kant van Antwerpen waar de Leien al een 
aantal jaren geleden zijn aangepast. De trams in 
Antwerpen zijn ook veranderd: de 12 en 24 rijden  
niet meer over de Leien. Het zijn nu de 8 en de 10. 

Hoeks Naaimachines 
Oude Bareellei 16-18 
2170 Merksem 

Tel/Fax: 03/645.96.36. 
info@hoeksnaaimachines.be 
www.hoeksnaaimachines.be 

 

QUIP-DAG. 
(ingezonden brief) 
Mama, wat zijn die mevrouwen aan het 
doen? Heel geduldig legt mama uit dat 

die mevrouwen lappen stof stuk knippen om ze dan in mooie 
patroontjes aan elkaar te zetten. Zoals die deken daar. Vind je 
het mooi? Ja, zo een deken wil het meisje ook wel op haar bed. 

Dit was zo een gesprekje dat je kon volgen op de 
achtste verdieping in het MAS op zaterdag 17 juni. 
Het was internationale QUIP dag. Quilt In Public 
wordt wereldwijd gehouden op de 3de zaterdag van 
juni. In Antwerpen werd het voor de 6de keer 
georganiseerd. Bedoeling is om onze hobby kenbaar 
te maken aan het brede publiek.  

Een zeer leuk en fijn evenement. Alhoewel het even 
begon met een behoorlijk probleem. Tafels en stoelen 
waren niet geleverd door de stad Antwerpen, net zoals 
de tentoonstellingspanelen. Gelukkig sprongen enkele 
mensen van het MAS bij en werden tafels en stoelen 
uit allerlei workshop-ruimtes bij elkaar gescharreld, 
zodat alle 85 deelnemers konden zitten. De leuningen 
aan de ramen werden dan gebruikt als tentoon-
stellingspanelen. Mooie dingen die daarop lagen te 
pronken. 



Speciale dank aan Emmy, Rudy en Tom die ons die 
dag goed hebben geholpen.  

Vanaf de 6de verdieping kon je al een zacht gezoem 
horen, op de 7de verdieping werd dat gezoem luider en 
luider en op het 8ste was het een heel getater. Ideeën 
werden uitgewisseld, patronen bestudeerd, vragen 
konden gesteld worden en tussenin was er zeker tijd 
voor een hapje en een drankje. De passanten, 
waaronder zelfs 2 trouwers, toonden oprechte 
belangstelling. Een Duitser zei: ‘Jullie zitten hier op 
het mooiste plekje van Antwerpen en wat heb ik een 
geluk dat ik dit allemaal er extra bij krijg.’ Leuk toch 
als je zulke reacties krijgt! Dus zeker voor herhaling 
vatbaar. Ik kom weer meedoen volgend jaar, mij mag 
je al inschrijven. Fabienne. 

Een 15-tal dames kregen ook nog een workshop met 
enkele Afghaanse vrouwen. (Fatima Sultan) Het was 
een soort spel dat gespeeld werd rond een geborduurd 
doek.  Een uitwisseling van verhalen in woorden, geu-
ren en kleuren. Een intieme gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten, voorbij taboes en gêne.                        
Met een bang hart zijn ze vertrokken, maar ze 
kwamen stuk voor stuk zeer enthousiast terug. 

Hieronder indrukken van 2 deelneemsters die geen 
idee hadden wat hun te wachten stond. 

“Vol verwachting klopte ons hart toen de lift stopte 
op de 1ste verdieping van het Mas voor een 
ontmoeting met de 4 Afghaanse dames. 

Die hadden vlijtig en geduldig een spel geborduurd 
waarrond we plaatsnamen. Een pion op het spel wees 
de weg waarop rolletjes stonden met vragen die we 
moesten beantwoorden. Dit maakte de remmen los 
tussen de culturen en leidde tot een zeer geanimeerd 
gesprek, in het Nederlands, tussen de Afghanen en de 
Vlamingen.  

Het was voor ons verrijkend om hun vragen te beant-
woorden en zij knikten soms verlegen, soms argwanig 
voor onze vragen. Als topper kwam een echte Af-
ghaanse boerka tevoorschijn- goedgekeurd door de 
Taliban- grijsblauw. Zwaar, in kunstzijde, dus slecht 
voor transpiratie, zeer beperkt zicht maar wel zeer 
elegant. Gelukkig was ik niet bang voor Fatima Sultan. 
Ik heb geleerd niet alleen uit de ervaringen van de 
Afghanen maar ook uit de levenservaringen van onze 
eigen quiltsters”.                                              
Francine Van Dongen. 

“Het spel bestaat uit een soort patchworkdoek, 
samengesteld uit diverse geborduurde lappen. Hierop 
staan of liggen verschillende voorwerpen zoals een 
kralentasje, geborduurde foto’s, doekjes en wollen 
bloempjes waar vragen bij hoorden. Het doel van het 
spel is het uitwisselen van culturen. Door middel van 
een versierde stok wordt iemand aangeduid om te 
spelen.  Toen ik aan de beurt was kwam ik bij een 
mooi klein kralen tasje met een klosje garen erin. 

Hierbij werd door de Afghaanse vrouwen gedemon-
streerd waarvoor het dient nml. voor het ontharen! 
Van het garen wordt een lus gemaakt die over de 
haartjes van de armen en/of benen strak getrokken 
wordt”.                                                                  
Greet Bostoen. 

                                   
               A PIECE OF CAKE. 
                 Afghaans brood: ROTE (fonetisch: root) 
 
De deelneemsters aan het spel ‘Wie is er bang voor 
Fatima Sultan’ konden proeven van het Afghaans 
brood en kregen het recept mee. 
Ingrediënten:  

4 eieren 
250 ml olie 
1 pakje bakpoeder 
1 kg bloem 
300 gram  suiker 
250 ml melk  
Snufje zout 
Zeste van citroen 
Zeste van sinaasappel 
1 koffielepel kardemom (peulen en zaadjes  

             samen fijnmalen of gemalen kopen) 
3 eetlepels nigell zaad (andere naam: kalonji,    
narduszaad, fennel flower, cheveux de Vénus) 

Doe de eieren in een grote kom en klop een beetje op. 
Voeg de suiker toe. Roer tot de suiker smelt. Voeg 
melk, olie, bakpoeder, zout, zeste en kardemom toe 
en roer heel goed. Voeg de bloem toe, beetje bij beetje 
en meng heel goed. Mix met deeghaken of met de 
hand, het deeg kan heel taai worden. Voeg een beetje 
water toe indien nodig. Laat het deeg een uurtje 
rusten. 

Rol of smeer het deeg uit op een beboterde bakplaat. 
Het deeg moet ongeveer 1 cm dik zijn. Strooi het 
nigelle zaad er bovenop en bak 25 á 30 min in een 
voorverwarmde oven op 180°.  

 

 

                      ZOMERSLUITING                                 
                                 17 JULI EN WEER OPEN   
                                    OP ZATERDAG  2   
                                          SEPTEMBER  
 

                                    SOLDEN  
                             VAN 1 T/M 13 JULI        
 



                  LESSEN. 

                     De volgende lessen en workshops  
                     worden door Ilse De Beer bij  
                     Calico House gegeven. 
Voor info en inschrijven: 
lappenlot-ilse@telenet.be of  03/569.1234 
 
Cursus : Basis Patchwork.  
Data : 4 lessen op zaterdag : 14/10 – 28/10 – 18/11 – 
16/12; telkens van 10.00 tot 13.30 uur  

U leert de basis van het patchwork, 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.  

Cursus : Traditioneel Handquilten.  
Data : 5 lessen op zaterdag: 21/10, 11/11, 09/12, 
13/01, 27/01; telkens van 10.0 tot 12.30 uur  

De techniek van duimquilten, klassiek quilten en stab 
stitch wordt uitvoerig besproken. Verschillende 
markeermogelijkheden, mallen en patronen komen 
aan bod. U maakt in de les een klein werkstuk, kleur 
op kleur, dat u zelf tekent.  

Workshop : Quilttechniek  
Datum : zaterdag 25/11 van 10.00 tot 15.00 uur  

De techniek van duimquilten en het klassiek quilten 
wordt geoefend. U werkt op een testquilt. 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.  

Cursus : Basis Applicatie  
Data : 4 lessen op zaterdag: 21/10, 11/11, 09/12, 
13/01; telkens van 13.00 tot 15.30 uur  

Prachtige vormen en patronen worden gecreëerd met 
applicatie. Holle en bolle vormen, heel scherpe pun-
ten, gemene hoeken, erg dunne lijnen, een mogelijke 
oplossing als het mis gaat : het komt allemaal aan bod.  

Workshop : Blokkenmap  
Datum : maandag 16/10 van 10.00 tot 15.00 uur  

De blokkenmap is leuk en 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.  

Atelierwerking bij Calico House – Ilse                 
Nieuwe groep op vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur 
22/09, 20/10, 17/11, 15/12 , 26/01,08/02, 16/03, 
27/04, 25/05, 22/06  

Kunt u niet meer verder met een quilt, heeft u mis-
schien vragen, of werkt u graag in groep, kom dan 
naar het maandelijks atelier. 
 

 

 

                   DE STATEN VAN AMERIKA. 
                     North Dakota 

De standaardafkorting voor de “Peace Garden State”, 
zoals de bijnaam voor North Dakota luidt, is ND.  

De hoofdstad is Bismarck, genoemd naar de Duitse 
bondskanselier Otto von Bismarck. In de hoop 
Duitse investeerders aan te trekken kreeg de stad in 
1873 deze naam. De ontdekking van goud in de 
naburige Black Hills in 1874 was de echte reden van 
economische groei.  

Zoals alle staten waren de oorspronkelijke bewoners 
indianen waaronder 2 divisies van de Sioux, de regio 
was daarna lange tijd in Franse handen.              
Lakota betekent “vriend”, in 1889 werden North en 
South Dakota formeel, als 39ste en 40ste , staten van de 
Verenigde Staten.  

Het grenst in het noorden aan Canada, de 
belangrijkste rivier is de Missouri river.                    
De hoogste punt is de top van White Butte, 1069 m.  

47,2 % van de bevolking is van Duitse afkomst, in 
2010 sprak nog 2,5% van de mensen Duits naast hun 
moedertaal Engels. 

De staatsvogel is de  ‘western meadow lark’ en de 
staatsbloem de  ‘wild prairie rose’. 

 

 
 
                      DAKOTA STAR 
 

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

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


