
 Ver. Uitg.:                                                          Afgiftekantoor: 
 CaliContact 2099 Antwerpen X 
 Lisette Baartmans-de Graauw Driemaandelijks tijdschrift 
 Vrijheidstraat 27 
 2000 Antwerpen 
 P 702029  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

28ste  jaargang nr. 116, okt., nov., december 2021 

            
                   Vrijheidstraat 27 

                                 B-2000 Antwerpen  
                                 Tel. 03/233 60 23  
                                 calicohouse@belgacom.net  
                                 www.calico-house.be            

 

               Nieuwsbrief van Calico House 
Beste Quiltsters, 
Er komen weer goede tijden aan, we gaan het niet over dat vervelende virus hebben want daar wordt al te veel over 
gesproken en geschreven. De Sint is vertrokken, de kerstversieringen zijn opgehangen en laten we genieten van de 
gezelligheid, warmte, vriendschap en liefde om ons heen in een goede gezondheid. 
Er staat nog niet veel in de agenda, alles is onder voorbehoud:  
check zeker iets van te voren voordat u een reis onder- 
neemt en voor een gesloten deur staat. 
Greet heeft gelukkig weer een sfeervol recept voor deze  
tijd van het jaar voor ons gevonden.Helaas zijn er nog  
geen lessen gepland (hopelijk in het voorjaar weer). 
We bezoeken de staat Mississippi, info over het gebruik 
van de Amerikaanse kerstsokken (stockings). 
Verslag van de tentoonstelling van het quiltersgilde en wat  
gebeurde er in het jaar 1971/72  in de quiltwereld. 
Data van geplande bijeenkomsten en deze nieuwsbrief is weer vol. 
Veel plezier  met het lezen en fijne feestdagen. Lisette.   

                                                                              Ik wens u allen                            
AGENDA. 
-Winterse quilting bee, 
op zaterdag 29 januari 2022 
In GC Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 
te Ranst. Info en inschrijven via https://antwerpen.wordpress.com/ 
 -Quiltcafe, in WZC St. Jozef te Wommelgem.  
Telkens de 2e vrijdag v.d. maand van 10 tot 16 uur , 
op 14 jan, 11 feb, 11 mrt, 8 apr, 13 mei en 10 juni 2022 

 
 

De winkel is gesloten vanaf  22 december 2021 en 
weer terug open op zaterdag 8 januari 2022



 
 

                   A PIECE OF CAKE. 
                     Recept van Greet Bostoen 

                       Speculaastaart met appeltjes  

 
                                   
        1 verpakking bladerdeeg 
           3 appelen 
           20 speculaaskoekjes (formaat van Lotus) 
           25 cl room 
           1/2 pot abrikozenconfituur (lijkt veel maar  
           er wordt geen extra suiker toegevoegd) 
Bekleed een taartvorm met het bladerdeeg. 
Doe de speculaasjes in de blender en mix. 
Voeg de room toe en mix nogmaals.Verdeel het 
speculaasmengsel over de bodem van het deeg. 
Schil de appels, verwijder het klokhuis en snij in 
schijfjes.Schik ze dakpansgewijs op het 
speculaasmengsel. 
Bak de taart in 20 a 25 minuten goudbruin in een 
voorverwarmde oven op 180 graden. 
Haal de taart uit de oven en bestrijk de warme taart 
met abrikozenconfituur. Smakelijk. 
 

Hoeks Naaimachines 

Oude Bareellei 16-18 

2170 Merksem 

Tel/Fax: 03/645.96.36. 

info@hoeksnaaimachines.be 

www.hoeksnaaimachines.be 

 

      DE STATEN VAN   
         AMERIKA. 
           MISSISSIPPI 
           
 Mississippi betekent “groot water” 
in de taal van de indiaanse stammen 
die ook de oorsprokelijke bewoners 
waren. Op 10 december 1817 werd 
het formeel, als 20ste, een staat van de 
VS. De standaardafkorting  voor de 

“Magnolia State”, is MS, de hoofdstad is Jackson.  
Mississippi, dat veel slaven telde, stond tijdens de 
Amerikaanse Burgeroorlog aan de kant van de 
Confederatie. De slechte reputatie van Mississippi ten 
aanzien van de rechten van zwarten, ook na de 
burgeroorlog, blijkt wel uit de beroemde speech die 
Martin Luther King gaf op 28 augustus 1963. Hierin 
zei hij onder meer: “I have a dream that one day “I have a dream that one day “I have a dream that one day “I have a dream that one day 
even the state of Mississippi, a desert state, even the state of Mississippi, a desert state, even the state of Mississippi, a desert state, even the state of Mississippi, a desert state, 
sweltering sweltering sweltering sweltering with the heat of injustice and with the heat of injustice and with the heat of injustice and with the heat of injustice and 
oppression, will be transoppression, will be transoppression, will be transoppression, will be trans----formed into an oasis of formed into an oasis of formed into an oasis of formed into an oasis of 
freedom and justice”                                                                                                   freedom and justice”                                                                                                   freedom and justice”                                                                                                   freedom and justice”                                                                                                   

(Vertaling: “Ik droom ervan dat op een dag zelfs(Vertaling: “Ik droom ervan dat op een dag zelfs(Vertaling: “Ik droom ervan dat op een dag zelfs(Vertaling: “Ik droom ervan dat op een dag zelfs 
de staade staade staade staat Mississippi, een woestijnstaat, verstikt Mississippi, een woestijnstaat, verstikt Mississippi, een woestijnstaat, verstikt Mississippi, een woestijnstaat, verstik----
kend door de hitte van onrecht en onderdrukking, kend door de hitte van onrecht en onderdrukking, kend door de hitte van onrecht en onderdrukking, kend door de hitte van onrecht en onderdrukking, 
een oase van vrijheid en gerechtigheid zal zijn.”)een oase van vrijheid en gerechtigheid zal zijn.”)een oase van vrijheid en gerechtigheid zal zijn.”)een oase van vrijheid en gerechtigheid zal zijn.”) 
Ook in de film In the Heat of the Night uit 1967 
komt Mississippi er slecht vanaf.  
De Confederatievlag werd tijdens de Amerikaanse 
Burgeroorlog op het slagveld gebruikt door de 
zuidelijke staten. Tegenwoordig wordt de vlag door 
sommige blanken in het Zuiden gezien als een 
eerbetoon aan de offers die hun voorouders destijds 
brachten. Voor hen is het een symbool van regionale 
trots, maar voor de zwarte minderheid is het juist een 
herinnering aan eeuwenlange onderdrukking en 
racisme. De vlag van de staat Mississippi bestaat uit 
drie horizontale banen in de kleuren blauw, wit en 
rood. In de linkerbovenhoek is de vierkante 
oorlogsvlag te zien. De vlag werd op 7 februari 1894 
aangenomen.  
        oude vlag                                nieuwe vlag 
 

 

 

Omdat de vlag een eerbetoon is aan de zuidelijke 
gevallenen tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, 
wordt er geregeld kritiek op geleverd. Op 17 april 
2001 werd er zelfs een referendum gehouden om een 
andere vlag aan te nemen. Dit voorstel haalde het 
echter niet. Eindelijk in 2020 werd een nieuwe vlag 
gekozen, de zgn. Magnolia vlag. 

De belangrijkste rivier is de Mississippi, (waarnaar de 
staat ook is vernoemd, die langs de gehele westgrens 
stroomt. De staat is vrij vlak; het hoogste punt is de 
top van Woodall Mountain (246 m). Mississippi ligt 
aan de Golf van Mexico en grenst in het noorden aan 
de staat Tennessee, in het westen aan Arkansas en 
Louisiana, in het oosten aan Alabama.  

Mississippi heeft een vochtig subtropisch klimaat. De 
zomers zijn lang en de winters kort en mild.  

Het inkomen per hoofd van de bevolking is in 
Mississippi het laagst van heel de Verenigde Staten. 
Daar staat tegenover dat de kosten van levensonder-
houd ook het laagst zijn. Omdat Mississippi op veel 
gebieden een slechte reputatie heeft en bij veel onder-
zoeken van alle staten als laagste scoort, bijv. op het 
gebied van opleidingsniveau of levensverwachting,  is 
het gezegde "Thank God for Mississippi” populair. 
Wanneer men in een andere staat geconfronteerd 
wordt met een lage klassering kan men met deze zin 
aangeven dat het eigenlijk nog wel meevalt omdat er 
gelukkig nog één staat is die er slechter voor staat. 



Bekende personen die in Mississippi zijn geboren zijn 
o.a. Morgan Freeman (1937)- filmacteur, John 
Grisham (1955)- advocaat, politicus en schrijver van 
juridische thrillers, B.B. King (1925)- bluesartist, 
Britney Spears (1981)- popzangeres en niet te 
vergeten the king of the blues: Elvis Presley (1935-
1977), geboren in het kleine plaatsje Tupelo alwaar hij 
begonnen is met het ontwikkelen van zijn talent. Hij 
deed hier al kleine shows voor zijn dorpsgenoten. 
Daarna heeft hij in Mississippi Town zijn eerste 
radiouitzending gedaan.  

Staatsvogel is de Mockingbird  (spotvogel), de 
staatsbloem de Magnolia.                             
(belangrijkste bron: Wickipedia) 

 

 

 

 

 
 
 

         Mississippi star 

 

STOCKINGS. 

In deze nieuwsbrief ziet u bij aanhef 
van een nieuw onderwerp een 
afbeelding van een “christmas 
stocking” (kerstsok). U kent ze vast 
wel, een traditie die uit Amerika is 

komen overwaaien. Het verhaal is dat “Lang geleden 
een rijke koop-man beroofd werd en daardoor had hij 
geen geld meer om zijn drie mooie dochters een 
bruidsschat te geven. Zijn dochters zouden een leven 
vol schaamte leiden als ze niet konden trouwen. Sint 
Nicolaas, die op doorreis was, hoorde over deze 
hachelijke situatie. Hij wist dat de koopman zijn hulp 
nooit zou accepteren en besloot de man in het geheim 
te helpen. Omdat er geen geld voor personeel was 
hielpen de dochters in de huishouding. Op een nacht 
hadden ze de was gedaan en alle sokken voor de open 
haard te drogen opgehangen. Die nacht vulde Sinter-
klaas de sokken met gouden munten en konden de 
drie mooie dochters toch nog trouwen. Het verhaal 
ging als een lopend vuurtje waarna iedereen sokken 
aan haarden, deurknoppen, vensterbanken en trappen 
ging hangen in de hoop dat de Sint ook bij hen zou 
komen. 

Dit verhaal is door Nederlandse reizigers meegeno-
men naar Amerika waar hij de naam “Santa Claus” 
kreeg. Eigenlijk is de Kerstman dus een Amerikaanse 
versie van Sinterklaas.  

Alleen in Nederland ging onze Sint ineens kleine 
kadootjes en lekkernijen in schoentjes stoppen.  

Sinterklaas en de Kerstman lijken een beetje op elkaar. 
Sinterklaas heeft altijd een staf en Pieten bij zich en 
draagt een mijter., de Kerstman niet. Het uiterlijk van 
de moderne Kerstman is bedacht door de Ameri-
kaanse cartoonist Thomas Nast in 1881. Hij publi-
ceerde toen een tekening in Harper’s Weekly die het 
uiterlijk bepaalt van de Kerstman tot op de dag van 
vandaag. De Kerstman is wereldwijd te vinden maar 
niet altijd onder dezelfde naam en uiterlijk. In Rusland 
heeft men officieel geen kerstman, maar je loopt er 
wel de kans eind december een witbebaarde man 
tegen het lijf te lopen “DedMoroz”(grootvadertje 
vorst), een mythisch figuur met staf die op de laatste 
dag van het jaar cadeaus rondbrengt, dit doet hij ook 
in Oekraine en Wit Rusland. In Finland kent men 
“Joulupukki”, deze verwijst naar het zogenaamde 
Joelfeest, een oud Germaans winterfeest.. Hij lijkt erg 
veel op de Amerikaanse kerstman en woont in Lap-
land. In Zweden is hij bekend onder  de naam 
“Julbocken”: jul betekent Kerst en bocken geit, maar 
tegenwoordig heet hij “Jultomten”, kerstkabouter. 

 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
Maak met dit patroontje (vergroot of verklein het) uw 

eigen stockings. 
 

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

Longarm Quilting Machine  door Diane Hopstaken 



 

 

              BQV TENTOONSTELLING. 

 
                   Deze kon begin oktober gelukkig door-   
                   gaan. Een van de eerste patchwork  
                   gebeurtenissen in bijna 2 jaar. 

Het was een prachtige tentoonstelling met 56 quilts 
voor de wedstrijd ”scrapquilts”” die werd gewonnen 
door Laura Kuyken met haar prachtige tumbling 
blocks. Er waren ook nog 190 quilts van de leden en 
kleine werken uit verschillende landen aangesloten 
bij de European Quilt Association.. 1200 bezoekers 
zijn er geweest die allen heel enthousiast waren. 
Toch heb ik een aantal vaste klanten gemist, de 
angst om bij elkaar te komen met veel mensen zit er 
nog steeds in. Ook om met het openbaar vervoer 
zich te verplaatsen.  

Het weer was prachtig, mooi zonnig na een wat 
mindere zomer. Met de zon die door de ramen 
straalde kwamen de quilts nog meer tot hun recht. 

In mijn stand hing “ons pronkstuk”, die prachtig 
met de hand door Ilse is gequilt. Ik heb de top 
ontworpen en gemaakt met kartonnetjes in stoffen 
van de Civil War collectie. Ik ben er enige jaren mee 
bezig geweest en om maar te zwijgen over de vele 
uurtjes die Ilse erin heeft gestoken. Hij hangt op dit 
moment in de winkel. We zijn er erg trots op en op 
veler verzoek ga ik er een patroon van maken. 
Hierover krijgt u in de volgende nieuwsbrief meer 
informatie.  

De eerst volgende activiteiten van de Belgische 
Quiltersvereniging is de Winterse Quilting Bee in 
Ranst op 29 januari, de Quiltscafés (zie hierboven in 
de agenda) en de midweek en weekend in Blanken-
berge in maart. Laten we hopen dat dit allemaal 
door kan gaan, evenals onze ateliers in Calico 
House. Check op voorhand zodat u niet voor 
gesloten deuren staat. 

 

Quilten in 1971/72 

Zoals ik al schreef in de vorige 
nieuwsbrief werd het quilten in 
1970 steeds populairder. De 
Nationale quiltersvereniging in 

Amerika werd opgericht en er verschenen steeds meer 
boeken.  

De tentoonstelling in de zomer van 1971 in New 
York met als thema: “Abstract Design in American 
Quilts” bracht een grote verandering. 60 quilts werden 
geselecteerd die een verbinding legden tussen de 
moderne abstacte kunst en de traditionele ontwerpen 
van bedquilts uit de 19e eeuw. In 1965 was er al een 

tentoonstelling geweest in Newark met als thema 
“Optical Illusions” maar het duurde tot 1971voor de 
waardering voor het quilten kwam. De kunstwereld 
ging aandacht geven aan een generatie van moderne 
quilters. Tijdens de quiltshows werden er workshops 
en lessen aangeboden. De quiltgekte was ontstaan. In 
een krant stond, dat het makkelijker was om  gras-
sprietjes te tellen dan om uit te leggen waar deze gekte 
vandaan kwam. Gequilte stoffen kwamen zelfs in het 
modebeeld voor. 
Mountain Mist produceerde als eerste een speciale 
batting (vulling), speciale scharen kwamen op de 
markt en veel boeken werden gepubliceerd. Quilts 
werden verzameld en verkocht, vaak een bloeiende 
business. In 1972 kwam de eerste Amerikaanse 
quilttentoonstelling van de Whitney Museum naar 
Parijs en Jinny Beyer (voor velen de quiltgoeroe) 
maakte haar 1ste quilt:: grootmoeders bloementuin 
(engelse hexagons) van stoffen uit India. Ook in dat 
jaar werd het boek : America’s Quilts en Coverlets van 
Saffords en Bishop uitgegeven.. Men vond dit het 
eerste belangrijke “picture”(foto/plaatjes) boek over 
quilts.(Bron: Quilters Newsletter Magazine, special issue.) 

 

                     
STERRENQUILT. 

Hieronder ster nummer 5 van 
de reeks van 9. Als u graag de 
mallen wilt ontvangen bezorg 
mij dan een aan uzelf geadres-
seerde en gefrankeerde envelop-
pe en ik stuur ze naar u op.  

Laat me wel de afmeting weten waarin u ze wilt 
maken. 

 

Tussen Kerst en Nieuwjaar is de winkel 
gesloten.                                                    

We zijn weer open op 8 januari 2022, 
solden tot het einde van januari 2022.  

Prettige feestdagen en een Prettige feestdagen en een Prettige feestdagen en een Prettige feestdagen en een 
gezond en gelukkig 2022gezond en gelukkig 2022gezond en gelukkig 2022gezond en gelukkig 2022    


