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Nieuwsbrief van Calico House
Beste Quiltsters,
Dit is nu echt een record: het is vandaag 8 oktober en ik begin nu pas aan de nieuwsbrief voor het 3e kwartaal van
het jaar 2008, dus voor de maanden juli, augustus en september. Als deze klaar is kan ik al meteen met de volgende
beginnen. En ik maar denken dat, nu ik thuis met mijn winkel zit, ik veel meer tijd zou hebben!!!!! Nou, mooi niet.
Bijna alle belangrijke Amerikaanse dames uit het boek:” Voice of the Past” zijn aan bod gekomen. Grace Coolidge is
de voorlaatste die we bespreken. Als iedereen aan bod is gekomen zal ik de patronen bundelen en uitwerken zodat u
een mooie sampler quilt kan maken van al deze blokken die vernoemd zijn naar vrouwen die iets voor de Amerikaanse
geschiedenis hebben betekend. Meer info hierover in de volgende CaliContact wanneer we de laatste dame bekijken.
Het Hobbysalon in Mechelen is net voorbij en de tentoonstelling van het Belgische Quiltersgilde zit er aan te
komen. Een hele grote zending met allemaal nieuwe stoffen vanuit Amerika is juist binnengekomen, de “paperpieces”
(met o.a. de hele kleine hexagons) zijn er ook weer, dus zeer zeker de moeite om eens langs te komen.
En nog steeds zijn er mensen die niet weten dat wij zijn verhuisd en of kennen de openingsuren niet. Dus nog eens :

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

LESSEN.
Voor de lessen van Ilse was zeer veel interesse. Alles
is volzet en zelfs zijn er nog nieuwe data bijgezocht.
Er zijn nog plaatsen in het maandagatelier van 10 /11 –
01/12 - 05/01 – 02/02 – 09/03 – 20/04 – 18/05
Een klein woordje uitleg over het atelier : Dit zijn geen
‘echte lessen’, wel begeleiding van uw lopende

projecten. Kan u niet meer verder met een quilt, hebt
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 werkt iedereen
aan iets anders, of misschien ook niet. Maar we helpen
en steunen elkaar.
We komen samen 1 dag per maand op maandag van
10.30 uur tot 15.30 uur.
De kosten zijn € 10,- per keer, inschrijven op voorhand

HOBBYSALON
Ondanks het mooie weer zijn er toch
heel wat bezoekers naar het Hobbysalon in Mechelen gekomen. We hadden weer veel, en
zeer originele, inzendingen voor onze reuzequilt zodat
deze goed door kan groeien.
Volgens de vakjury Clara Janssens en Simone Falla
(beide bestuursleden van het Belgisch Quiltergilde)
was het quiltje van Chris Dua (nr.20) het beste.
Chris had een prachtig “crazy quiltje” gemaakt,
technisch perfect, mooi van kleur en zeer origineel.
Het publiek was het er mee eens en koos verder voor
het quiltje van Lisa Van Eynde uit Laakdal (nr. 13) en
Mieke Marinus (nr. 19). Lisa haar quiltje was een
geborduurde kantklosster met een echt stukje kant
erbij en op het quiltje van Mieke zat Sunbonnet Sue
heerlijk buiten op een boomstam te quilten, het quiltje
zat er los op en was heel mini. Alledrie prachtige
werkstukken, proficiat aan de maaksters. Chris heeft
de Singer naaimachine gewonnen, Lisa krijgt van
Gobelin uit Brugge een stoffen pakket en Mieke krijgt
dat van Calico House.
Alle deelnemers wil ik graag bedanken voor hun
bijdrage. Natuurlijk organiseren we dit weer voor het
Hobbysalon in Antwerpen dat gehouden wordt van
donderdag 26 februari t/m zondag 1 maart,
en het thema is: Hoe verplaats ik mij????
Dus breng uw quiltje dat exact 20 cm x 20cm (volledig
afgewerkt en gequilt) binnen bij Calico House en u
ontvangt een gratis entree kaart.

Cooligde werd gouverneur van Massachusetts en later
Vice President onder President Harding. Toen deze
stierf werd hij door zijn vader Kolonel John Coolidge
tot president benoemd. Ondanks het feit dat zij nu de
“First Lady” was bleef zij eenvoudig en altijd op de
achtergrond. Zij bemoeide zich nergens mee las vaak
pas in de kranten wat haar man besloten had. Zij bleef
een opvallende, vriendelijke verschijning en was zeer
discreet. In 1924 stierf hun zoon aan een bloedvergiftiging, hierdoor besloot Calvin zich niet her verkiesbaar te stellen en gingen zij terug naar Nothampton.
Grace ging daar voor het Rode Kruis werken en weer
bij de dovenschool. In 1933 stierf Calvin en Grace
reisde daarna naar Europa, zat voor het eerst in een
vliegtuig en bezocht haar zoon John en zijn familie.
Was fan van de Boston Red Sox (basebal ploeg) en
hielp tijdens de 2e wereld oorlog kinderen van vluchtelingen het land binnen te komen. Zij kreeg voor al haar
goede werken een gouden medaille.
Zij stierf aan een hartaanval op 8 juli 1957.
Deze eenvoudige blok is naar haar genoemd als
eerbetoon voor haar eenvoud en waardigheid.

VOICES OF THE PAST
Grace Anna Goodhue Coolidge
Zij werd op 3 januari 1879 in Burlington, Vermont,
geboren als enig kind van Lemira en Andrew Goodhue.
Terwijl zij in de “Green Mountains” opgroeide, hoorde
zij over een school voor doofstomme kinderen in
Northampton, Massachusetts en besloot dat dat haar
levenstaak zou worden. Na haar studie verhuisde zij in
1902 naar Northampton en ging daar les geven. Op een
dag zag zij door een raam een man staan, Calvin
Coolidge, die zich aan het scheren was, enkel gekleed
in een lange onderbroek en een hoed op. Zij barstte in
lachen uit en dat trok zijn aandacht en hij wilde haar
ontmoeten. Ofschoon zij totaal tegengestelde karakters hadden klikte het tussen hen en zij trouwden met
elkaar op 4 oktober 1905. Zij bleven in Northampton
wonen waar in 1910 Calvin werd verkozen tot burgemeester. Grace hield zich bezig met de opvoeding van
hun 2 zoontjes en allerlei huishoudelijk werk en bemoeide zich niet met het werk van haar man. Ofschoon
Calvin erg zuinig was kocht hij voor Crace de prachtigste kleren. Hij aanbad haar en wilde graag dat zij bij
iedere gelegenheid een andere outfit aan had. Calvin

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.

WIST U DAT……..
Als u in uw vinger prikt en er valt een
druppeltjes bloed op uw quilt u meteen een katoenen
draad in uw mond moet stoppen (liefst rijggaren) tot
deze goed nat is en daarmee de druppel bloed moet
opdeppen. Het bloed verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Van Ank den Hartog kreeg ik 2 reakties waaronder
deze tegel, ook zeer mooi voor een quilt. Bedankt.

A PIECE OF CAKE
CHOCOLADEBLIKSEMS
Nodig voor 20 stuks:
¼ liter water
100 gram boter
150 gram zelfrijzende bloem
3 à 4 eieren
½ lepel bloemsuiker
voor de vulling : vanillepudding
voor de chocoladeglazuur: 1 reep fondant chocolade
2 lepels kokend water
5 lepels poedersuiker
Bereiding: Kook het water met de boter en de suiker.
Voeg er al roerende de bloem bij. Kook al roerende op
een zacht vuur tot het deeg een bol vormt die van de
kookpan losgaat. Van het vuur halen en één voor één de
hele eieren er door heen roeren ongeveer 10 min. met
een houten lepel. Neem een beboterde bakplaat en
bestrooi deze met wat bloem. Spuit of leg hier en daar
een flinke lepel deeg. Bak gedurende 30 min. op 225°
C. Haal ze uit de oven. Knip met een schaar een stukje
af (dekseltje) en haal er het niet gebakken deeg met
een lepeltje uit. Vul dit op met de vanillepudding
Bestrijk het deksel met de chocolade glazuur (laat de
chocolade smelten in de 2 lepels kokend water en voeg
er de poedersuiker aan toe).
Smakelijk
P.s. ik weet niet hoe ik aan dit recept kom en of het
lekker is maar ik neem aan van wel als ik het zo lees.
Laat maar horen hoe het smaakt en als u nog een
lekker recept kent, deel het met ons, bedankt.

Er zijn leuke reacties gekomen op de
foto van de tegelvloer die mijn dochter
in Argentinië had gezien.(artikel vorige CaliContact).
Hieronder een detail van een tegelvloer die ik kreeg
van Nadine Dekeyser. Dit is zeer zeker een blok die
geschikt is voor patchwork, eventueel gecombineerd
met celtic applique .

Op zoek naar een goede naaimachine?

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

Ondertussen heb ik ook alle foto’s in mijn bezit van de
muren die onder het spoor in Antwerpen zitten en die
allemaal een ander patroon hebben. (CaliContact 59).
Daar de volgende keer meer over.
Op het Hobbysalon in Mechelen
demonstreerde Lut Misson in de
stand van Calico House een Japanse
vouwtechniek die een hoop nieuwsgierigen naar onze stand trok. Zij
had van deze techniek allerlei kleine
hebbedingetjes gemaakt die veel
interesse hadden. Aangezien dit
ideale kadootjes zijn voor de komende feestdagen
komt Lut hiervan een les geven op 21 november van
10.30 tot 16 uur en kost € 21,- .Voor meer info bel
naar Lut Misson: 015/41.96.59.
Simonne Baetens demonstreerde op datzelfde
Hobbysalon in de stand van Calico House een mooi
kersttafereeltje in de Mola techniek.
Dit had ook veel bekijks en ik zal proberen dat in de
volgende CaliContact als patroontje te geven met wat
uitleg over de techniek.

CRAZY QUILTING
Hierboven heeft u gelezen dat
Chris Dua met haar “crazy quiltje
de 1ste prijs heeft gewonnen op
het Hobbysalon. Voor degenen die
niet weten wat “crazy quilting” is, volgt hier wat meer
uitleg. Het is eigenlijk een vreemde naam die niet klopt
want een crazy quilt wordt niet gequilt (dus met een
vullaag en quiltsteekjes die het geheel vasthouden) en
je moet er ook niet gek voor zijn om er een te maken.
In 1878 gebruikt men voor het eerst deze naam. In
het tijdschrift "Cultivator and Country Gentleman"
wordt een kussen beschreven dat uit een nogal asymetrisch borduurwerk op canvas bestond. Dit kussen
werd doorgegeven aan vrienden en ieder borduurde er
weer steken op die hij zelf had verzonnen. Toen het
klaar was kwam het terug bij de eigenaar en die vond
dat dit een nogal “crazy cushion”was geworden.
Bij deze techniek naait men verschillende stukjes stof
over elkaar op een katoenen basis waarop geen patroon
staat. De stoffen variëren van wol, fluweel, katoen,
satijn etc. alles wat men voorhanden had en werden
tussen de naden versiert met allerlei borduursteken,
pareltjes, lovertjes, kantjes, lintjes etc. Er worden
ook allerlei soorten garen gebruikt.
Voordat het elektrisch licht was uitgevonden naaide
men vaak naast zijn “masterquilt” aan een crazy quilt.
De resten van het mooie stuk werden in de crazy
gestopt en als men te weinig licht had om al die mooie
fijne quiltsteekjes te maken ging men aan de crazy
werken omdat dat allemaal niet zo heel precies hoefde
te zijn. In de periode 1880 tot 1920 was deze vorm
van quilten erg populair. Hieronder enkel steken.

KALENDER
-De Belgisch Quilters Vereniging houdt zijn jaarlijkse
tentoonstelling van 23 tot 26 oktober in Bertrix. Er is
een wedstrijd met als thema: degradé en er zijn veel
quilts te zien vanuit de verschillende provincies,
demonstratie en verkoopstanden o.a. van Calico House.
Redenen genoeg om te komen kijken. Bertrix is
gemakkelijk te bereiken met de auto via de E411 tot
uitrit 25, daarna de N89 richting Bertrix.
Met de trein: lijn Brussel-Luxemburg, halte Libramont
en daar de bus naar Bertrix.
De zaal bevindt zich in het centrum van de stad Place
des Trois Fers 8, juist achter het Buro van Toerisme.
-Patchworks van Annie Delfosse in de Hoeve van
Linkebeek, Hollebeekstraat 212 op 24, 25 en 26
oktober van 11 tot 19 uur.
-“Eigen-zinnig met textiel” van Annemarie, Gerda,
Germaine, Julienne, Linda, Nelly en Zelia van 26
oktober t/m 2 november van 11 tot 17 uur in de Lange
Leemstraat 57 te Antwerpen.

JAPANSE TAS

Deze mooie tas, die gemaakt is door Maggi De
Beuckelaer, is verkrijgbaar in een pakket.
U kunt kiezen uit de kleuren zoals hierboven
(bruine/beige Japanse stofjes) of uit lekkere felle
batikstofjes. Het is een heel gemakkelijk patroon, een
vierkante lap die op een bepaalde manier wordt
gevouwen en zal een leuk cadeau zijn voor de komende
feestdagen. U kan hem ook maken van thema stofjes
(bootjes, sport, beertjes, poezen etc. ).
Op verzoek kunnen we ook een ander kleur of stof
pakket samenstellen.
De prijs, inclusief de voering stof die ook als bies aan
Wilt u meer weten over deze techniek, “google” dan
naar “Crazy Quilting” en u ontvangt alle informatie die
u maar wenst.

de buitenkant zichtbaar is, € 29,95.
Alleen de stof voor de buitenkant en werkbeschrijving

€ 17,50

