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               Nieuwsbrief van Calico House 
                                   
Beste Quiltsters, een heerlijk voorjaarszonnetje schijnt door mijn (vuile) vensters, eigenlijk geen weer om achter de 
computer te zitten maar om die vensters eens schoon te maken. Maar helaas, de plicht roept, het kwartaal is bijna 
voorbij en deze nieuwsbrief moet gemaakt worden. Er zullen nog wel mooie lentedagen komen!! 
Ondertussen zijn er prachtige stoffen binnengekomen. De helft van de “Civil War” collectie is binnen en die zijn 
om van te watertanden. In deze CaliContact krijgt u informatie hoe we het “Blok van de Maand” project gaan 
aanbieden. Een overheerlijk recept dat heel gemakkelijk te maken is en dat kan ik nu eens met recht zeggen want 
deze taart heb ik zelf al gebakken. U weet dat ik geen kook en bak prinses ben maar deze is zelfs bij mij gelukt en 
smaakte zalig. Het lesprogramma staat op een laag pitje. In het voorjaar en zomer hebben we nog zoveel 
nevenactiviteiten (tuin, communiefeesten, uitstapjes, vakantie etc. ) dat er weinig of geen interesse is in lessen.  
De ateliers lopen gewoon door en er zijn 2 workshops gepland nml. van applicatie en machinaal quilten.  
Het Hobbysalon in Antwerpen is weer voorbij en goed verlopen, we maken ons nu klaar voor de Europese 
Quiltkampioenschappen te Veldhoven in mei. Weer genoeg te doen dus we gaan maar eens vlug aan de slag. 
Regelmatig staan er klanten buiten de openingsuren bij mij op de stoep, als ik thuis ben doe ik open maar dat is niet 
altijd zo dus om teleurstellingen te voorkomen hier nog eens duidelijk de openingsuren. 

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 

 

                     EMAIL. 
 
                     Nog steeds uw emailadres niet    
                     doorgegeven aan ons???  
Ontvangt u deze nieuwsbrief met de post en wilt u 
hem per mail ontvangen, laat ons dit weten. Stuur een 
mailtje met uw volledige naam en huisadres naar: 
calicohouse@belgacom.net, bedankt.  
Bezoek ook regelmatig onze website,  
www.calico-house.be  zo blijft u op de hoogte.   
Hierin kan u altijd deze nieuwsbrief nog nalezen. 

 

                       AGENDA. 
 
 

- Open Europese Quilt Kampioenschappen in 
het Koningshof te Veldhoven van 5 t/m 8 
mei, open van 10-17 uur.  

      Calico House heeft daar een verkoopstand. 
Op 7 mei organiseert Quilt-kunstkring Brasschaat 
een busreis hier naar toe. Voor meer info: 
Hilde Goetschalckx-Jonsson, 0496 376 698, of 
mail naar moederhilde@hotmail.com. 



 

                    A PIECE OF CAKE. 
                          Pecan-maple taart 

                             Hier het recept dan van die heerlijke  
                        taart. Van wie hij oorspronkelijk komt 
weet ik niet, iemand uit een atelier had hem mee-
gebracht en we hebben er allemaal van zitten smullen.  
Voor de notenlaag: 120 gr pecan of walnoten 
                                     75 gr boter 
                                     75 gr suiker   

Voor het beslag: 1 eetlepel bloem 
200 gr boter 
150 gr suiker (licht bruin) 
1 zakje vanille suiker  
3 eieren 
225 gr zelfrijzende bloem 

Voor de vulling: 250 gr mascarpone 
    3 eetlepels fijne suiker 
    1 deciliter maple-syrup (ahornsiroop)     

Bereiding :Verwarm de oven op 175°. Smelt voor de 
notenlaag de boter in een steelpannetje en los hierin 
de suiker op. Roer de gehakte noten er doorheen en 
laat afkoelen. Maak vervolgens het beslag: vet een 
springvorm van 22 cm doorsnede met boter in en 
bestuif hem licht met bloem. Snijd de boter in stuk-
ken en doe ze in een beslagkom. Plaats de kom in een 
bak heet water en roer de boter zacht. Plaats ze maar 
even in een bain-marie om ze daarna erbuiten in 
crème te draaien. Meng suiker en vanillesuiker erdoor. 
Roer de eieren er één voor één door en klop alles nog 
even goed. Dat opkloppen mag even in een bak heet 
water. Voeg het zelfrijzend bakmeel toe (gezeefd). 
Blijf kloppen tot het beslag glad is. Vul de vorm met 
het beslag en strijk de bovenkant glad. Bestuif de 
bovenkant, met behulp van een zeef, met een eetlepel 
bloem en verdeel voorzichtig het notenmengsel 
erover. Bak de taart iets onder het midden van de 
oven in ongeveer 40 minuten gaar. Zet de oven uit en 
laat de taart er nog 10 min. in staan. Verwijder de rand 
van de springvorm en laat afkoelen.  
Voor de vulling: Roer de mascarpone glad met de 
suiker. Snijd de taart horizontaal door en besprenkel 
de onderste helft met ahornsiroop. Strijk hierover de 
mascarpone en zet de bovenste helft er weer op. 
Bestuif eventueel met wat poedersuiker, smakelijk. 
 
 
 

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

Quilting Machine  door Diane Hopstaken 

OpenOpenOpenOpendeurdagen in het Quilt Atelier op 2deurdagen in het Quilt Atelier op 2deurdagen in het Quilt Atelier op 2deurdagen in het Quilt Atelier op 2----3333----4 en 5 4 en 5 4 en 5 4 en 5 
juni 2011 van 14 tot 18 uur.juni 2011 van 14 tot 18 uur.juni 2011 van 14 tot 18 uur.juni 2011 van 14 tot 18 uur.    

AbraAbraAbraAbraham Hanslaan 34 te 2550 Kontichham Hanslaan 34 te 2550 Kontichham Hanslaan 34 te 2550 Kontichham Hanslaan 34 te 2550 Kontich....    

U bent van harte welkomU bent van harte welkomU bent van harte welkomU bent van harte welkom                                                

 
 

Op zoek naar een goede naai of borduurmachine, 

advies en begeleiding? Dan is dit het adres: 

 

 

                    

 

 

 

Hoeks Naaimachines 

Oude Bareellei 16-18 

2170 Merksem 

Tel/Fax: 03/645.96.36. 

info@hoeksnaaimachines.be 

www.hoeksnaaimachines.be 

 

 
                      HOBBYSALON. 
 
                          In de Antwerpse Expo werd van 10  

                         t/m 13 maart het 10e Hobby Creatief 
Salon gehouden. 20 Quiltjes van 20cm x 20cm met als 
thema: carnaval hebben we ontvangen om weer aan 
onze reuzequilt te naaien, deze groeit en groeit en 
groeit. Een onafhankelijke persoon heeft er één 
uitgekozen die hij het mooiste vond en dat was het 
Duivelsmasker van Chris Schrevens uit Rotselaar.             
Proficiat Chris, je hebt hiermee een Singer 
Inspiration 4228 naaimachine gewonnen. 
Hij staat voor je klaar in de winkel. 
 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor het Hobbysalon in Mechelen in september zal 

het thema zijn: sprookjesfiguur.  
Maak een quiltje van exact 20cm x 20cm, volledig 
afgewerkt rond dit thema.. U ontvangt een gratis 
entree kaart en maak kans om een Singer naaimachine 
te winnen.  
Meedoen dus!!!. 
 
 

 
 



                         
   APPLICATIE. 

                           -vervolg-  
                           (uit het boek van Karin Pietersen)  
Soms had een quilter zoveel ideeën voor een rand dat 
ze op elke zijde van de rand een ander patroon 
gebruikte. Meestal zijn de randen bewerkt met 
golvende stelen of guirlandes die rijk versierd zijn met 
bloemen en bladeren. Nadat het patchwork mede 
door de industrialisatie enige tijd in de vergeethoek 
was geraakt, leefde rond de jaren dertig van deze eeuw 
de belangstelling ervoor weer op. De belangstelling 
ging ook uit naar de applicatiequilts, voornamelijk met 
bloemenafbeeldingen. De motieven werden groter en 
levensechter (een klaproos ziet er bijvoorbeeld echt 
uit als een klaproos) en werden veelal in pastelkleuren 
uitgevoerd. Naast de bloemmotieven waren ook het 
bekende vrouwtje met haar grote luifelmuts 
(Sunbonnet Sue) en haar vriendje (Overall Andy) 
bijzonder populair. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De commercie speelde op deze belangstelling in door 
veel patronen en pakketten op de markt te brengen.  
De laatste 10 jaar hebben patchwork en quilten in 
Europa hun plaats weer ingenomen tussen andere 
handwerktechnieken. En zeker de laatste tijd hoort de 
applicatiequilt daar ook helemaal bij. Dat patchwork 
als hobby weer helemaal terug is, kunt u merken aan 
het grote aantal op patchwork gerichte speciaal zaken, 
tijdschriften en boeken, beurzen en cursussen.  
 

                       LESSEN. 
                        
                       Zou u ook graag goed willen leren      
                       appliqueren dan kan dat.  
Ilse De Beer geeft een ééndaagse workshop waarin  
de basis van het klassieke appliqueren wordt 
besproken. Prachtige vormen en patronen worden 
gecreëerd met applicatie. Tijdens deze workshop 
“proeft” u van het appliqueren met de hand, op de 
klassieke manier. Holle en bolle vormen, scherpe 
punten worden besproken en verwerkt in een blok 
gevuld met hartjes. 
Op deze manier maakt u kennis met deze veelzijdige 
techniek. Later kan je hierop verder bouwen, al dan 
niet met een vervolg cursus. 
Deze workshop gaat door op zaterdag 30 april 2011 
van 10.00 – 15.30 uur bij Calico House.  

Inschrijven en meer info : lappenlot-ilse@telenet.be  

of tel. 03-569123 
 

 

Op 7 februari j.l. hebben we een fantastische quiltster 

verloren: Irm van Emmelo, geboren op 4 november 1937 te 

Antwerpen.  

Zij is moedig geweest tot het einde, gevochten maar helaas de 

strijd verloren tegen die afschuwelijk ziekte waar velen van 

ons al mee te maken hebben gehad.   

Irm kwam al jaren naar Calico House, maandelijks naar het 

atelier waar ze altijd actief aanwezig was. Ze had voor 

iedereen aandacht, een goede raad, een lieve lach en was “ons 

Irmke” waar we allemaal van hielden. Mooie quilts zijn er uit 

haar handen gekomen, quilts waardoor we altijd aan haar 

zullen denken, waardoor Irm voortleeft in ons “quiltwereltje” 

en quilts die warmte zullen geven en steun aan haar familie 

om het verlies te verzachten.  

Irm, bedankt, we zullen je nooit vergeten.  

 
              A TALE OF TWO KITTIES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze leuke voorjaars quilt kan u bij ons kopen als 
pakket. De afmeting is 1m52 x 1m52. De stoffen zijn 
van het merk Red Rooster en de quilt is een ontwerp 
van Jacqueline Paton, bewerkt door Jasmine De 
Beuckelaer. De stoffen zijn ook los verkrijgbaar zodat 
u hem altijd passend kan maken voor op een bed.  
 

 
“A TALE OF TWO KITTIES” PAKKET  

€ 65,- 
U kan hem bestellen via onze website, of stuur een 

mail of een briefje, gelieve € 3,- verzendkosten erbij te 
rekenen indien wij het opsturen. 

 

De winkel is open op  
             zaterdag 2 april. 
      Tijdens de paasvakantie 
is de winkel gewoon open. 

Prettig Paasfeest. 



                     PATCHEN EN QUILTEN  
                  OP DE NAAIMACHINE. 
 
                  Donderdag kreeg ik van een cursist een 
tip om eens op google “365 days of free motion 
quilting” in te tikken. Als u van plan bent om machi-
naal te quilten is dit een aanrader. Bent u niet zo’n 
computermens en heeft u toch liever wat menselijk 
contact dan geeft Jasmine De Beuckelaer 2 work-
shops waarin u leert uw naaimachine te gebruiken.  
-Op zaterdag 14 mei van 10-15.30 uur patchen op de 
machine. 
Maak een eenvoudige quilttop met de naaimachine op één 
dag. Tijdens de workshop leer je hoe je de stof berekent, 
hoe je de stof snijdt, waarop je moet letten bij het naaien, 
hoe je mooie intersecties krijgt.  Na de les krijg je een 
syllabus mee. Wat heb je nodig?  Je naaimachine, 
voorbereide stof (bij inschrijving krijg je een berichtje 
hoeveel en hoe voorbereiden), garen, lat (bij voorkeur in 
inches), mat en cutter. 
-Op zaterdag 28 mei van 10-15.30 uur quilten op de 
naaimachine. 
Helemaal niet moeilijk!  Leer je naaimachine kennen en 
met een paar kleine truukjes krijg je het vrijehand quilten 
zo onder de knie!  Wat heb je nodig?  Een naaimachine 
met een stopfunctie (dus waarvan je het ondertransport 
kan uitschakelen en met een stopvoetje of quiltvoetje), 
quiltnaalden (te verkrijgen ter plaatse indien nodig).  
Oefenstof en garen zijn inbegrepen in de prijs. 
Voor inschrijvingen en meer info: 
jasminedb@telenet.be of tel. 03-2930454.  

Van 5 t/m 8 mei 2011 zijn de Open Europese Quilt 
Kampioenschappen in Veldhoven. Calico House heeft daar 
een verkoopstand en u kunt kaarten in de voorverkoop 

krijgen t/m 1 april. 

€ 12.50 per stuk i.p.v. € 14.- aan de kassa 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  CIVIL WAR CHRONICLES. 
 
 
Het nieuwe project dat van start gaat heeft de naam: 
“Civil War Chronicles”, een blok van de maand 
project gemaakt met de prachtige gelijknamige 
stoffenreeks van Marcus Brothers ontworpen door 
Judie Rothermel. De patronen zijn van Homestead 
Hearth maar aangezien wij in Europa zitten, en met 
centimeters werken, hebben wij de patronen omgezet. 
Ook de grootte want onze huizen en bedden zijn 
ietsjes kleiner dan in Amerika. De originele quilt is 
2m70 x 2m70, die van ons 2m40 x 2m40.  
Hij bestaat uit 12 delen, als blok van de maand project 
precies een jaar. Iedere maand krijgt u een patroon 

met stof erbij. In totaal zijn er 43 verschillende stoffen 
gebruikt. Wij hebben de eerste 3 maanden al gemaakt, 
hieronder ziet u het resultaat ervan.  
 

 
De middenblok is de 1ste blok en maar een keer 
gebruikt. De blokken van de volgende maanden zijn 4 
keer gebruikt en zo wordt de quilt verder opgebouwd. 
Om de hele quilt te zien kunt u naar de website van 
Marcus Brothers gaan: www.marcusbrothers.com of 
naar onze website. Indien u niet mee wilt doen aan dit 
project maar de stoffen niet kan weerstaan kan u ze 
ook apart bestellen, € 16.00 per m.  
Zoals u ziet is het een groot project waar heel wat 
metertjes stof in gaan zitten. Hoeveel stof we precies 
nodig hebben weten we nog niet, voor het eerste 
kwartaal is dat 3m40 in totaal maar de quilt groeit 
iedere maand.We schatten dat het ongeveer 19 meters 
zullen zijn (incl. de boorden). Dat zou dan rond de € 
300,- voor de hele quilttop zijn. Om de kosten een 
beetje te verdelen vragen wij voor het eerste kwartaal 
€ 100,-  voor het 2e en 3e kwartaal € 75,-, en het laatste 
kwartaal het restant. Dit bedrag weten we pas exact 
als we de hele quilt gemaakt hebben, wij proberen het 
zo voordelig mogelijk te maken, het moet een hobby 
blijven. Voor meer info kan u in de winkel terecht. 
U kan zich inschrijven via de mail, website, of het 
formulier hieronder opsturen. Na ontvangst van uw 
betaling voor het 1ste kwartaal ontvangt u het pakket. 
Indien wij het moeten opsturen komen er verzend-
kosten bij, voor Belgie € 4,- overige landen € 7,-.  
Na inschrijving krijgt u een berichtje wanneer de 
andere pakketten betaald moeten worden en klaar 
zijn. 

Ik schrijf mij in voor het “Civil War Chronicles” blok van de maand programma.  

Naam __________________________ 
Adres __________________________ 
          __________________________ 
Ik heb een betaling gedaan van €          
op rekening nr. 320-0403043-78. 
IBAN:BE69 3200 4030 4378, BIC: BBRUBEBB. 



 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van 5 t/m 8 mei 2011 zijn de Open Europese Quilt 
Kampioenschappen in Veldhoven. Calico House heeft daar 
een verkoopstand en u kunt kaarten in de voorverkoop 

krijgen t/m 1 april. 

€ 12.50 per stuk i.p.v. € 14.- 

 
 


