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Nieuwsbrief van Calico House
Beste Quiltsters,
Soms heb je zo van die dagen dat je zoveel te doen hebt dat je niet weet waar aan te beginnen met gevolg dat er
niets uit je handen komt. Dat overkomt mij nu. Ik dacht door de winkel te verhuizen en wat minder open te zijn wat
meer tijd over te houden maar helaas, tot nu toe is me dat nog niet gelukt. Ik heb al in geen maanden een naald
aangeraakt en dat is voor een quiltster echt heel erg. Maar ik ben zeker niet ongelukkig met de beslissing die ik
genomen heb, ben zeer tevreden thuis en de klanten weten me al goed te vinden en zijn allen zeer enthousiast.
Doordat ik nu al de tijd “thuis” ben kunnen we ook ons huis opknappen en dat is de afgelopen maand gebeurd met de
voorgevel van het huis, hij heeft even in de stellingen gestaan en is er betoverd mooi onderuit gekomen, dus niet
voorbijlopen en denken: “hier was het toch niet”. Het is trouwens onvoorstelbaar hoeveel mensen nog steeds niet
weten dat ik verhuisd ben, en aan de openingstijden moet men nog wel wennen en onthouden dus nogmaals:

Adres van Calico House
Vrijheidstraat 27, 2000 Antwerpen
Openingstijden:
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
Let op dat het in een woonhuis is en geen winkel met etalage en u mag voor onze garage parkeren.
In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat u niet meer met ”bancontact” kan betalen, ter verduidelijking voor de
Nederlandse lezers bedoel ik hiermee dat u niet meer kan “pinnen”, ik kreeg hierop een paar reacties vandaar deze
uitleg. Ook meldde een opmerkzame lezeres me dat we al in het jaar 2008 leven, boven aan de vorige CaliContact
stond nog het jaar 2007, het gaat ook allemaal zo snel. Het is alweer zomer en de vakanties staan voor de deur.
Ik wens iedereen dan ook een hele fijne, rustige, ontspannen zomer waarin u veel energie op kan doen om er weer
een mooie winter van te maken waarin de mooiste quilts gemaakt gaan worden. Wij gaan ook even ontspannen en
genieten en sluiten we van 5 t/m 30 augustus, we zijn weer open op 2 september en gaan er dan weer vol tegenaan,
maar eerst

SOLDEN VAN 15 JULI T/M 2 AUGUSTUS.

Zomersluiting 5 t/m 30 augustus 2008

SOLDEN. 15 juli t/m 2 aug
Voor we van een welverdiende vakantie gaan genieten
hebben we natuurlijk onze jaarlijkse zomersolden.
Deze is van 15 juli t/m 2 aug. Daarna sluit de winkel
en zijn we weer terug open op dinsdag 2 september.
Kom zeker even kijken want er zijn veel mooie aanbiedingen. Boeken aan halve prijs, stoffen aan € 5, per m
en als u 10 rolletjes stof koopt krijgt u er 3 gratis bij,
koopt u er 15 dan zelfs 5 rolletjes gratis. En nog veel
meer. Kom zeker langs, tot dan.

BELGISCHE
QUILTERS VERENIGING
Prov. Antwerpen.
Ingezonden brief door Chris Palmaers.
Het 2e seizoen van ons quiltcafé zit er op!
Vrijdag 20 juni kwamen we voor de laatste keer samen
voor de zomervakantie. Vanaf 26 september zijn we
weer paraat! Same time, same place nml. Dieseghem
Hoeve, V. Volkaertstraat 44 te Mortsel.
Vergeet niet om vrijdag 1 augustus vrij te houden voor
de 7de zomerse quilting bee in het Recreatief, Doornstraat 600, 2610 Wilrijk, van 10.30 tot 16.00 u
Voor leden: € 12,-, niet leden € 15,- broodmaaltijd
inbegrepen, storten op rek. 001-5299693-77.
Voor meer info: Mariette Derboven 03/449 98 31 of
Chris Palmaers 03/454 13 78.
Verder wensen wij jullie een prettige vakantie.

HOBBYSALON.
Van woensdag 24 t/m zondag 28
september is het 16e Hobby Creatief
Salon in de Nekkerhal te Mechelen. Al voor het 5e
jaar organiseren wij een wedstrijd die nu als thema
heeft “HOBBY”. Om mee te doen maakt u een quiltje
van exact 20cm x 20cm volledig doorgequilt en afgewerkt, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Dit brengt u binnen bij ons of bij Gobelin te
Brugge uiterlijk voor zaterdag 20 september en u
ontvangt een gratis entree kaart (t.w. van € 10,-). Het
mooiste quiltje wordt beloond met een Singer Naaimachine t.w. €229,-, beoordeeld door een professionele jury. De 2e en 3e prijs zijn waardebonnen van
Calico House en Gobelin, deze worden door het publiek
gekozen.
Doe mee zodat onze “reuzequilt” weer groter wordt.
Hij is ondertussen al ruim 5 bij 6 meter. Ik heb een
foto in Amerika achtergelaten bij de redactie van
“Quilters Newsletter Magazine” en ik hoop dat zij hem
publiceren zodat de rest van de wereld mee kan
genieten van deze prachtige quilt.
Het zal nooit de grootste quilt van de wereld worden
(dat zijn nml. hele grote lappen aan elkaar gestikt)
maar wel met de meeste stukjes, doe mee.

VOICES OF THE PAST.
Susan Brownell Anthony
Zij is geboren op 15 februari 1820 te Massachusetts.
Van haar “quaker” vader, tegenstander van de slavernij en voor gelijkheid van rechten, kreeg zij een sterk
gevoel van onafhankelijkheid mee. Zij had een morele
gedrevenheid waardoor zij meer dan 50 jaar zich inzette voor de vrouwenbeweging. Zij besefte dat zolang
de vrouwen geen stemrecht hadden er niets zou kunnen veranderen. Zij kreeg haar opleidingen in privé
kostscholen en haar vader stimuleerde haar om zich
aan te sluiten bij bewegingen die tegen de slavernij
waren en tegen het gebruik en verkoop van alcohol.
In 1846 werd zij hoofd lerares van de meisjes afdeling
op de Canajoharie Academy in Rochester. Zij verdiende een kwart van hetgeen haar mannelijke collega’s
kregen en het was voor leraressen verboden om tijdens
de vergaderingen te spreken. Zij heeft 10 jaar les
gegeven en keerde toen terug naar huis om op de boerderij te helpen. Zij was toen nog geen actief lid van de
vrouwenbeweging maar maakte zich verschrikkelijk
kwaad over het feit dat vrouwen niet in het openbaar
mochten spreken. Nadat zij in 1850 Lucy Stone had
horen spreken en in contact kwam met Cady Stanton
besloot ze haar leven te wijden aan de vrouwenbeweging. De vriendschap met Cady was levenslang en
samen hebben zij het voor elkaar gekregen dat er in
1860 een wet kwam die een getrouwde vrouw meer
rechten gaf. Susan bleef vrijgezel omdat zij geloofde
dat zij zich niet volledig in zou kunnen zetten als zij
getrouwd was. Cady daarentegen trouwde en kreeg 7
kinderen, zij besteedde veel tijd aan het maken van
speeches en pamfletten die Susan meenam op haar
reizen door het land. In 1872 werd zij gearresteerd
omdat zij onwettelijk had gestemd bij de presidents
verkiezingen en weigerde de boete te betalen. Tussen
1870-1880 gaf ze meer dan 100 lezingen per jaar in het
hele land. In 1890 richtten zij, Susan en Cady, de
Nationale Vrouwenbeweging op. In 1900, op 80 jarige
leeftijd, was zij president van de beweging en stopte
zij met haar werk. In 1906 stierf zij en het heeft nog
14 jaar geduurd voordat vrouwen het stemrecht kregen.
Susan B. Anthony was een talentvolle quiltster en een
quilt die door haar gemaakt is in 1835 hangt in haar
huis te Rochester .
Zij sprak vaak op
quilting bees over haar
idealen, vrouwen durfde
niet naar officiële
bijeenkomsten te gaan
dus waren deze bees
een goede manier om
veel vrouwen te
bereiken. Deze blok
is voor haar ontworpen.

AGENDA.
- Quilttentoonstelling van 1 mei tot 15 juli, Centrum
Bremberg te Haasrode, door L. Griettens, L. Pitsi, P.
Ons, J. Nackaerts en G. Knops. Open van maandag tot
vrijdag van 7 tot 23 uur, zaterdag van 8 tot 17 uur.
-Tentoonstelling Vlaamse Quiltergilde van 19 t/m 28
juli dagelijks van 13.30 tot 18.00 uur in “de Cirk”,
Zebrastraat 32 te Gent
-Nationale Patchwork Happening te Bertrix van 23 tot
26 oktober 2008, meer info later.

ORANJE.
Wij als quiltsters werken veel met
kleur. Wat doen kleuren met elkaar en
waarom vindt de een blauw mooi en een
ander groen. Voor alles is een uitleg. En om een beetje
actueel te zijn (Europese kampioenschappen voetbal en
de komende Olympische spelen) wil ik het hebben over
de kleur “oranje”. In de krant “de Standaard” stond
een leuk artikel nml.: waarom is oranje de kleur van
Nederland?? Voor degenen die dit artikel niet hebben
gelezen een korte samenvatting.
Willem van Oranje (1533-1584) ligt hieraan de oorsprong,
hij leidde de onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje.
De titel “van Oranje” kreeg hij omdat hij op 11-jarige
leeftijd het Franse prinsdom Oranje had geërfd van
zijn neef. Tijdens de 80 jarige oorlog droegen de
opstandelingen onder leiding van Willem de zogenaamde Princevlag. Die had de kleuren oranje-wit-blauw.
Toen in 1579 de onafhankelijkheid werd uitgeroepen
werd deze drie kleurige vlag de officiële vlag, in 1596
werd het oranje veranderd in rood. Waarom deze kleur
wissel is niet helemaal duidelijk, de een zegt omdat de
zeelieden vonden dat het rood beter zichtbaar was en
een ander zegt dat er een tekort aan oranje kleurstof
was. De volgende eeuwen bleef de discussie over de
kleuren opduiken. In 1937 werd men het beu en
minister Colijn vroeg Koningin Wilhelmina een koninklijk besluit te tekenen waarin werd vast gelegd dat de
kleuren van de vlag “rood-wit-en blauw” waren.
Nederland is het enige land ter wereld dat zijn vlag af
en toe “verbouwt”. Met Koninginnedag wordt boven de
driekleur een oranje wimpel gehesen. Deze wimpel is
een compromis om de verbondenheid van het koninklijk
huis via de vlag te visualiseren. Vandaar de uitdrukking
“oranje boven”.
Heeft u geen tijd en of zin om uw quilt te quilten!
Breng hem dan naar

en laat het Diane doen op haar
Longarm Quilting Machine 0495-874047.

Wat met de kleur oranje in onze quilt.
Het oranje kleurenspectrum omvat oranje, geeloranje
en oranjegeel. Dit kleurenspectrum wordt vaak met
groot succes gebruikt voor zacht gekleurde lentebloemen, levendige zomer bloesems en betoverende
herfstkleuren. Zuiver oranje is een buitensporig mooie
kleur, vol energie en warmte. Onder de familieleden
vinden we roestbruin, bruin, abrikoos en zalmroze;
gebruik van deze kleuren staan garant voor een
indrukwekkende monochrome quilt. De zonsondergang
kleurt de hemel met heldere strepen oranje, vandaar
dat hemelsblauw een prachtige complementaire kleur is
voor geel oranje Omdat oranje in de kleurencirkel
halverwege tussen magenta en geel ligt noemen we het
een secundaire kleur net als groen en violet, deze
kleuren bieden geweldige ontwerpmogelijkheden.
(uit: Kleurgebruik voor quilters van Joen Wolfrom)

HARTENDIEF.
Dit mooie quiltje is door
Jasmine De Beuckelaer gemaakt en
wordt als pakket verkocht voor € 23,50. De afmeting
is 75cm x 75cm, de techniek is zowel applikatie als
patchwork. De kleuren zijn heel speciaal, moeilijk te
omschrijven ( zacht appelblauw/zeegroen, met abrikoos/roze en geel/groen, wat bordeaux en donkergroen voor het accent en de hartjes zijn kleine bedrukte paneeltjes) gemaakt in stoffen van Andover.,
serie “hearts of the garden”. Een ideaal project om
mee te nemen op vakantie. U kan het via de bon in deze
CaliContact bestellen of komen halen in de winkel.
HARTENDIEF

LESSEN.
Ilse De Beer gaat dit najaar weer bij
Calico House les geven. Er komt een basiscursus,
een atelier en als u nu eindelijk eens goed wilt leren
quilten kan u dat van haar leren. De techniek van het
“duimquilten” beheerst zij als de beste en eenmaal dit
onder de knie wordt quilten een feest.
Atelier werking
€ 10,- per keer
Geen ‘echte lessen’, wel begeleiding van uw lopende
projecten. Kunt u niet meer verder met een quilt,
heeft u misschien vragen. Of werkt u graag in groep,
met net dat duwtje in de rug om een quilt af te maken.
Kom dan naar het atelier. In een gezellige sfeer kunt u
uw werken afmaken, met hulp daar waar gewenst is.
Iedereen werkt aan iets anders, of misschien ook niet.
Maar we helpen en steunen elkaar.
Vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur : 12/09 – 10/10 – 07/11
– 05/12 – 09/01 – 06/02 – 06/03 – 03/04 – 29/05
Basis patchwork
€ 50,- voor de 4 lessen
In de lessen wordt de basis van het patchwork besproken, het aan elkaar naaien van de verschillende lapjes
om zo een mooi geheel te vormen. Dit aan elkaar naaien
kan zowel met de hand als met de machine. De beide
manieren komen aan bod. U maakt een werkstuk van
ongeveer 1 meter, dat mogelijk te vergroten is tot een
kleine 1persoonsdeken. Na de lessen hebt u een brede
basis om op verder te bouwen. U kunt dan allerlei
soorten blokken maken, zowel met de hand als met de
machine.
4 lessen van 10.00 tot 12.30 uur op zaterdag : 04/10 –
08/11 – 13/12 – 10/01
Traditioneel Handquilten
€ 65,- voor de 5 lessen
In de lessen wordt het quilten met de hand besproken.
Er wordt aandacht gegeven aan het duimquilten,
waarvoor u een vingerhoed in bruikleen krijgt, en het
klassieke quilten. Verschillende mogelijkheden van
markeren, mallen en patronen worden besproken. U
maakt in de les een klein werkstuk in wit of crème,
kleur op kleur, dat u helemaal zelf tekent.
Dit laat u toe het quilten goed onder de knie te
krijgen. In de les werkt u in een quiltring, maar op het
einde van de cursus bent u in staat te werken in alle
richtingen, ook in een frame.
5 lessen van 10.00 tot 12.30 uur op zaterdag : 15/11 –
06/12 – 17/01 – 14/02 – 14/03

Workshop duimquilten
€ 20,Duimquilten, een andere techniek dan het klassieke
handquilten. Gedurende de les wordt de techniek
besproken. U gaat oefenen met een geleende
duimvingerhoed. Als u de techniek eenmaal meester
bent, kunt u in alle richtingen quilten, dus ook van u
weg en van links naar rechts. Het is dan niet meer
nodig uw werk steeds te draaien.
Vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur : 17/10
Op zoek naar een goede naaimachine?

Oude Bareellei 16-18
2170 Merksem, Tel. 03/645.96.36

VAKANTIE.
Deze staan voor de deur en velen van
u gaan mooie reizen maken zowel in
binnen als buitenland. Gebruik uw ogen en doe inspiratie op en laat het ons weten. Onderstaande foto
stuurde mijn dochter op omdat dit haar deed denken
aan een quilt. Het is een vloer in de Kathedraal van
Cordoba, Argentinië en er werd haar verteld dat deze
vloeren, bestaande uit 30.000 tegels, gemaakt zijn
door vaklui die ze speciaal uit België lieten overkomen.
Ik zal het patroon uittekenen en in de volgende
CaliContact zetten.
Ziet u ook iets dat de moeite waard is op Uw vakantie
laat het ons weten, bedankt.

BESTELBON opsturen naar

Ik bestel ________________________________
________________________________________

Calico House, Vrijheidstraat 27, 2000 Antwerpen.
Naam:_________________________________
Straat:________________________________
Postcode en plaats:________________________

+ verzendkosten Belgie € 1,-/ andere landen € 2,50
Ik heb een betaling gedaan van
Via

€ _______

storting op ING rek. 320-0403043-78, of
storting op Nederlandse postgiro nr. 5675795

