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     Nieuwsbrief van Calico House                                                                                                                                          
Beste Quiltsters, 

De tijd vliegt, het jaar zit er bijna op, nog een maand Calico House op het Zand,                     20 jaar 
na 20 mooie jaren, en dan is dat ook weer verleden tijd. Een nieuw tijdperk breekt  
aan met weer andere uitdagingen Ik kijk er erg uit naar om u bij mij thuis verder 
te helpen en kijk terug op een zeer mooie tijd die ik heb gehad op het Zand.  
Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor de jarenlange trouwe klandizie en nodig u daarvoor uit met mij het glas te 
heffen op zondag 16 december vanaf 17 uur in het Zwanepand, (waar de tentoonstelling is). Het zou fijn 
zijn als u even laat weten of u komt. 
Vanaf 2 februari 2008 hoop ik u allen weer te zien in de Vrijheidstraat 27 te Antwerpen (Zuid). Hoe u daar precies 
moet komen en wanneer vindt u in deze nieuwsbrief. 
Als deze CaliContact bij u in de bus valt (of op de computer verschijnt) zijn wij volop bezig met de inrichting van de 
tentoonstelling, vergeet deze niet. Tijdens de tentoonstelling hebben we in de winkel veel speciale aanbiedingen en 
krijgt iedereen een kadootje. Op zondag en maandag tijdens de tentoonstelling is de winkel open. 
Op 22 december zal ik de sleutel voor de laatste maal omdraaien en sluiten we om alles in orde te maken voor de 
nieuwe locatie. Dus let op : 
 

de winkel op het Zand is gesloten vanaf 
22 december 2007 

Wat tips, onze rubriek “bekende vrouwen uit Amerika”, een recept en nog veel meer en deze CaliContact is weer vol. 
Veel leesplezier ermee en voor straks. 
 
 
 
 
 
              
                   Nieuw adres Calico House per februari 2008: 
                                                                Vrijheidstraat 27, 2000 Antwerpen (Zuid). 
                
 
 

prettige kerstdagen en een gelukkig 2008                  



 
                    A PIECE OF CAKE. 
 
                        Dat ik geen bakster ben is in de vorige 
                        CaliContact weer duidelijk gebleken. 
Ik heb toen het recept van de wafeltjes van Marcella 
gegeven maar dit was niet compleet, er moest nog 500 
gram boter (Solo) bij. 
Het was wel leuk om de reacties te horen want zo 
merkte ik dat de recepten toch erg op prijs gesteld 
worden en ook daadwerkelijk uitgeprobeerd worden. 
Heb daarom nog eens goed gezocht en vond in mijn 
map het volgende recept. Of het lekker is weet ik niet 
en ik weet niet meer wie het me heeft toegestuurd, 
sorry. Boven het recept stond een kerstafbeelding in 
mola techniek dus ik neem aan dat dit recept voor de 
tijd van het jaar heel toepasselijk is, nml: 
          Versunkener Streuselkuchen. 
Benodigdheden: voor deeg: 300 gr. suiker 
 300 gr. boter 
 300 gr. bloem 
 5 eieren 
 1 koffielepel bakpoeder 
 1 pakje vanille suiker 
                voor streuselen: 150 gr. suiker 
 200 gr. bloem 
 150 gr. boter 
 3 à 4 eetlepels cacaopoeder 
 3 eetlepels melk 
Werkwijze: Voor deeg: boter laten smelten - eieren 
met suiker schuimig kloppen – boter bijvoegen – goed 
mixen – beetje bij beetje bloem toevoegen – goed 
mixen – deeg uitgieten in bakblik. 
Voor streuselen: koude boter met suiker kneden – 
bloem en cacaopoeder toevoegen – goed kneden – melk 
toevoegen – goed kneden – de streuselen met de hand 
over het deeg verdelen – in voorverwarmde oven 
bakken bij 180° C tot cake goed is.  
Veel bakplezier en smakelijk! 
 
 
                   WIST U DAT …… 
 
               - Heeft u ook al van alles geprobeerd om uw 
kromgetrokken snijmat (doordat hij in de zon heeft 
gelegen of boven op de verwarming) plat te krijgen.  
Neem hem eens mee naar de sauna, het schijnt dat hij 
dan weer plat wordt!!! Heb het nog niet uitgepro-
beerd maar uit betrouwbare bron gehoord dat het 
echt werkt. 
              - Als u met stoffen werkt waar goud of 
zilver inzit gebruik dan geen blauwe of paarse 
markeerstift want deze gaat er niet meer uit en laat 
anders gekleurde lijnen achter. 
             - Is uw fiberfill erg gekreukeld en zitten er 
veel plooien in, stop hem dan even in de droogkast, 5 
min op een lage temperatuur en hij is klaar voor 
gebruik. 

 
 

                      NIEUW  ADRES. 
                          Op zaterdag 2 februari    
                          kan u voor het eerst terecht  op onze 
nieuwe locatie in de Vrijheidstraat 27 te Antwerpen.  

De laatste verkoopdag van de winkel op het Zand is 

zaterdag 22 december. 
Tussen kerst en nieuwjaar zijn wij dus gesloten.  

(zoals afgelopen jaren al het geval was) 
Wij gaan dan opruimen, schilderen, inpakken, uitpak-
ken, inrichten, schoonmaken etc. etc. . In welke 
volgorde week ik nog niet maar daar heb ik de hele 
maand januari voor. 
Op zaterdag 2 februari is de “NIEUWE WINKEL” 
voor het eerst open.  
De openingstijden en dagen zijn als volgt: 

Nieuwe winkel 
OPEN OP: 

Dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur 
Donderdag van 16 tot 20 uur en iedere 

1ste zaterdag v/d maand van 10 tot 17 uur. 
Indien de 1ste zaterdag van de maand een feestdag is 
dan is de winkel de zaterdag daarop open. 
De Vrijheidstraat ligt op het Zuid in Antwerpen en is 
bereikbaar op de volgende manieren: 
Tram 12 en 24 via de Leien, uitstappen bij halte 
Kasteelpleinstraat (net voorbij het oude Justitie 
paleis). Tram 4, uitstappen in de Geuzestraat, tram 8 
uitstappen in de Volkstraat of Mechelse plein, tram 7 
uitstappen bij het Mechelse Plein.  
Bus 22, 25 en 26 komen door de Kasteelpleinstraat, 
uitstappen bij “Het Antwerps Kookhuis”. Bus 1en 13 
Rijnkaai stoppen op de Leien (halte Kasteelplein-
straat). Bus 23 van de Luchtbal stopt in de Justitie-
straat en dat is ook vlakbij (misschien stopt hij nog 
dichter bij maar dat weet ik niet precies.  
U ziet het, veel mogelijkheden om met het openbaar 
vervoer te komen. Komt u van het Centraalstation dan 
neemt u het best tram 12 of 24 op de Leien, ri. 
Bolivarplaats. Te voet is het 20 min. doorstappen. 
Vanaf station Berchem neemt u het best tram 8 en 
stap uit op het Mechelse plein. 
Met de wagen vanuit het noorden ( Nederland, 
Turnhout, Hasselt, Luik) blijft u op de Ring rijden en 
neemt u **afslag 5, ’t Zuid, links aanhouden, einde bij 
stoplicht naar links. Dan rechts aanhouden en 1ste 
mogelijkheid naar rechts de Leien oprijden. (juist 
voor het nieuwe Justitie paleis) * na het 6e stoplicht 
gaat u links, aan uw rechterkant ziet u een Fortisbank 
en het oude Justitiepaleis en aan de linkerkant 
restaurant Ciro’s en de Liberale Mutualiteit, d.i. de 
Kasteelpleinstraat. 
 
 
 



Bij stoplicht 90º links, tegenover het Antwerps 
Kookhuis, is de Vrijheidstraat. Halverwege de straat 
aan de linkerkant vindt u nr. 27. 
Komt u met de wagen vanuit het Zuiden (Gent, 
Linkeroever) dan gaat u in de Kennedytunnel  rechts 
rijden om dan meteen bij het uitrijden de afslag te 
nemen. U houdt links aan ri. centrum en rijdt dan door 
het tunneltje onder het nieuwe Justitiepaleis. U zit 
dan op de Leien en volgt vanaf * vorige beschrijving.  
Vanuit Brussel, Mechelen rijdt u in de Craeybeckx 
tunnel ri. Gent, en dan volgen vanaf ** vorige 
beschrijving. 
Ik hoop dat dit voor iedereen duidelijk is en dat u mij 
gemakkelijk kan vinden. Bent u verkeerd gereden, 
geen paniek, bel mij gerust. Het telefoonnummer 
blijft hetzelfde, dus: 03-233 60 23, vanuit het 
buitenland: 0031 3 233 60 23. 
       
Plattegrond van Antwerpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijheidstraat 27 

 
CALICO CAT. 
 
Een lapjeskat of calico cat is een 
kat die een vacht heeft met drie 
kleuren: ros, zwart en wit. Deze 
kleuren kunnen als grotere vlekken 

optreden, en de vacht van de kat ziet er dan uit als 
een lappendeken. Dit komt niet vaak voor en bijna 
alleen bij kattinnen. Het heeft met het X chromosoom 
te maken. 
 

 
                       TENTOONSTELLING. 
                             
                             Ter gelegenheid van het 20 jarig 
bestaan en de verhuizing van Calico House is er een  
 

tentoonstelling van patchwork quilts     
      in Galerij het Zwanepand, 
      Vlasmarkt 19-20, Antwerpen 
            van 7 t/m 16 december  
    iedere dag open van 11 tot 18 uur 
 

De tentoonstellingsruimte is vlakbij de winkel, juist 
om de hoek. Vanaf 7 december zijn er in de winkel  

 

speciale aanbiedingen 
en mooie kortingen 

van 7 t/m 22 december 
De winkel is uitzonderlijk open op 

zondag en maandag 9/10 en 16 december. 
 
Tijdens de tentoonstelling kan u bij de Lantaren een 
kopje koffie drinken met een heerlijk stuk taart, of 
genieten van een lekkere lunch aan speciale prijzen. 
Vraag naar de tentoonstellingsspecials. 

 
 
Op zaterdag 15 december is Dirkje van der Horst 
aanwezig. Zij maakt “art-quilts” en heeft pas een boek 
uitgegeven. U kan haar op die dag aan het werk zien 
en haar werk bewonderen. Natuurlijk heeft zij haar 
boeken bij zich om te verkopen en te signeren.  
 

Nieuwe winkel 
Vrijheidstraat 27 

OPEN OP: 
Dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur 
Donderdag van 16 tot 20 uur en iedere 

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

 



 
 
               VOICES OF THE PAST.  
                 Helen Adams Keller    
    
Zij werd op 27 juni 1880 geboren vlakbij Tuscumbia in 
de staat Alabama. Toen zij 19 maanden oud was werd 
zij getroffen door een zware koorts waardoor zij 
blind en doof werd. 
Helen werd gedwongen een stil en eenzaam leven te 
leiden dat door niemand werd begrepen totdat zij 
werd onderzocht op 6 jarige leeftijd door een 
bevriende dokter. Ann Sullivan, die haar jarenlange 
steun en toeverlaat zou zijn, kwam Helen helpen en in 
een paar maanden tijd was zij gekalmeerd en ging er 
voor haar een totaal nieuwe wereld open. Door een 
constante begeleiding en veel geduld leerde zij lezen, 
schrijven, spreken en studeerde zij in 1904 met grote 
onderscheiding af van het Ratcliffe College. Haar 
moed, vertrouwen en wilskracht werden alom gepre-
zen en stonden symbool voor hetgeen een mens in zich 
heeft en kan bereiken. Helen was dol op alles wat 
leefde en had de neiging om al het kwade en slechte 
buiten te sluiten. Zij aanvaarde het verlies van haar 
zicht en gehoor en besefte dat zij nog andere 
krachten bezat vooral een geest die ontwikkeld kon 
worden waardoor zij van al het mooie van Gods 
schepping kon genieten. Helen had een hele goede 
band met haar begeleidster Ann Sullivan, deze was 
zelfs zo sterk dat het huwelijk van Ann met John 
Macy mislukte. Later nam Polly Thompson de plaats in 
van Ann en was tot haar dood in 1960 de vaste 
begeleidster van Helen. Helen schreef verschillende 
artikelen, boeken en levensbeschrijvingen. Zij was 
actief in verschillende verenigingen voor blinden en 
doven en reisde de hele wereld rond om lezingen te 
houden waarvoor zij onderscheidingen kreeg. Zij 
verdeelde haar drukke tijd tussen de emancipatie 
beweging van vrouwen, maakte een film, nam deel aan 
vrede rallies, bezocht gewonde soldaten in de 
hospitalen tijdens de 2e Wereld Oorlog en nog veel 
meer en deed dit alles met een zeer opgewekt 
humeur, zij stierf in 1968. 
Helen hield erg veel van bloemen en werd vaak 
gefotografeerd met een roos in haar hand vandaar 
het roosmotief in de 4 hoeken van de quiltblok die 
voor haar ontworpen is. In het midden zit een ster, 
symbool voor haar uitstralende kracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                    E-MAIL ADRES. 
                          
                       Ik merk dat er heel wat mensen zijn 
die veel en goed met hun computer werken maar 
waarvan ik geen e-mail adres heb. Voor mij is het 
gemakkelijker om u de nieuwsbrief per mail te sturen. 
Voor u is het leuker omdat u hem in kleur kan af-
printen.   
Stuur mij een mailtje met naam en huisadres  (niet 
vergeten) en ik heb automatisch uw mail adres. 
Als u van e-mail adres verandert laat me dit dan ook 
weten want ik krijg toch regelmatig een berichtje dat 
er niets is ontvangen en dan blijkt het ineens een 
ander adres te zijn. Ik krijg niet altijd een fout-
melding dus laat mij iets weten als u al even niets 
heeft ontvangen. 
 
 
                    INGEZONDEN BRIEF. 
 
                       Dat quiltsters vaak zeer getalenteerde    
                       mensen zijn die niet alleen mooie quilts 
maken maar ook nog andere dingen kunnen heb ik vorig 
jaar gemerkt toen ik dit mooie kerstkaartje ontving. 
Ivet Bonte heeft dit gedichtje geschreven en ik vind 
dit een mooie afsluiting.     Er was eens…  
 Of toch niet 
 Er is nu!!! 
Een zonnestaal die door de wolken schijnt 
Een kinderlach en twinkelende oogjes 
Een veldbloem langs de weg 
Een buur die je goed morgen zegt 
Een vriend(in) die met je huilt en met je lacht 
Een mooie melodie die in je hoofd blijft hangen 
En je dag goed maakt 
Maar ook nu in deze razend vlugge wereld 
Blijft de gedachte aan het Kerstkind 
Dat tracht vrede en geluk te brengen 
       Al deze dingen wens ik jou en je familie 
       Voor een Zalige Kerst en een heel fijn 2008 


