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               Nieuwsbrief van Calico House 
 
Beste Quiltsters, voor velen van ons staat er een heerlijke tijd te wachten. Vakantie, zalig luieren, gezellige dingen 
doen, niets moet, alles mag (!) en genieten van een lekker glaasje en hapje in het zonnetje.  
Voordat het voor mij zover is moet ik nog even doorwerken, eerst deze nieuwsbrief, dan de boekhouding, de 
solden, opruimen en dan ook een maandje lekker relaxen. 

De winkel is gedurende de hele maand augustus gesloten, op donderdag 1 september zijn we er  weer.  

De hele maand juli zijn er SOLDEN, start op zaterdag 2 juli t/m donderdag 28 juli.  
Geen tijd om deze zomer te koken, geen probleem, wij hebben een heel gemakkelijk recept waarmee je in een wip 
een heerlijke pizza maakt. De Amerikaanse staat Illinois is aan de beurt, meer info over het “BOM” project, agenda-
punten, lesprogramma en een mooi zomers quiltje. Voor iedereen een hele fijne zomer, geniet ervan. Lisette. 
 
 
 

 
   DE HELE MAAND AUGUSTUS  

 
 
  
                      AGENDA. 

 
Noteer alvast in uw agenda: 
-Hobbysalon in de Nekkerhal te Mechelen van 
woensdag 21 t/m zondag 25 september, dagelijks 
geopend van 10 tot 18 uur. 
-Nationale Patchwork Happening van de 
Belgische Quilters Vereniging, in de Acaciazaal in het 
Park nr. 5 te Edingen. Van 13 t/m 16 oktober open 
van 10 tot 17 uur.  
 

 
 
start op zaterdag 2 juli t/m donderdag 28 juli. 

Kom zeker kijken, stoffen aan € 5,- per meter, ideaal 
voor uw achterkanten, boeken aan halve prijs,  
Rolletjes stof: 5 +1 gratis 
                      10 + 3 gratis 
                      15 + 5 gratis 
quiltgaren € 1,- en nog veel meer. 
 

 



 

 
                  A PIECE OF CAKE. 
                      Dit gemakkelijke, vlugge recept kreeg 
                      ik van Yvonne, ideaal voor ons quilters 
die soms zelfs geen tijd hebben om te eten, laat staan 
om eten te maken.  
                    Schuettelpizza 
Ingrediënten : 
- 200 gr bloem 
- 3 eieren 
- 1 kartonnetje room 
- 100 gram gekookte ham 
- 300 gram salami 
- 1 blik champignons 
- 1 blik Mexicaanse groenten (vervang ik door 1 blikje   
   maïs en verse paprika) 
- 1 fijngesneden ui 
- knoflook naar smaak 
- 250 gram gemalen kaas 
- zout, peper, Italiaanse kruiden(oregano, rozemarijn)  

Doe alle ingrediënten in een pot met deksel die goed 
af te sluiten is. Krachtig schudden en dan inhoud op 
een bakblik uitspreiden. Oven voorverwarmen op 
180° en ongeveer 25-35 minuten bakken. 
Het smaakt echt verrassend lekker.  
 
 

                       LESSEN. 
                       Tijdens de zomerperiode zijn er geen 
                       lessen. In september beginnen we weer 
met veel enthousiasme met de volgende lessen: 
Voor inschrijven, info en lesgeld kan u bij Ilse De 
Beer terecht: mailen naar  lappenlot-ilse@telenet.be  
of bellen 03-5691234 of bekijk onze website: 
www.calico-house.be 
Atelierwerking bij Calico House – Ilse 
Kunt 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 maandelijkse atelier. In een gezellige 
sfeer kunt u uw werken afmaken, met hulp daar waar 
gewenst is. Iedereen werkt aan iets anders, of mis-
schien ook niet. Maar we helpen en steunen elkaar. 
Nieuwe groep : Fan: maandag van 10 tot 15.00 uur  
Data : 12/09 – 10/10 – 07/11 – 05/12 – 30/01 – 
27/02 – 26/03 – 23/04 – 21/05 – 18/06 
Nieuwe groep : Cube: donderdag van 19 tot 22.00 
uur (enkel bij voldoende animo) 
Data : 08/09 – 06/10 – 03/11 – 01/12 – 26/01 – 
16/02 – 22/03 – 19/04 – 09/05 – 14/06 
Cursus : Basis Applicatie 
Data : 4 lessen op zaterdag : 24/09 – 22/10 – 19/11 – 
10/12 van 10 tot 12.30 uur 
Prachtige vormen en patronen worden gecreëerd met 
applicatie. Holle en bolle vormen, scherpe punten, 
gemene hoeken, erg dunne lijnen, een mogelijke 
oplossing als het mis gaat : het komt allemaal aan bod. 
 
 

Cursus : Basis Patchwork. 
Data : 4 lessen op vrijdag  : 30/09 – 21/10 – 25/11 – 
16/12 van 10 tot 12.30 uur 
In de lessen wordt de basis van het patchwork 
besproken, het aan elkaar naaien van de verschillende 
lapjes, zowel met de hand als met de machine aan. De 
keuze hiervan is echter vrij. Op die manier hebt u een 
brede basis om op verder te bouwen.  
Cursus : Traditioneel Handquilten. 
Data : 5 lessen op maandag: 17/10 – 14/11 – 12/12 – 
23/01 – 06/02 van 10 tot 12.30 uur 
In deze lessen wordt de techniek van duimquilten, 
klassiek quilten en stab stitch uitvoerig besproken. 
Verschillende markeermogelijkheden, mallen en 
patronen komen aan bod. U maakt in de les een klein 
werkstuk, kleur op kleur, dat u zelf tekent.  
Workshop : Duimquilten. 
Data : vrijdag 28/10/11  van 10 tot 12.30 uur 
Duimquilten, een andere techniek dan, en een 
aanvulling op het klassieke handquilten.  
Tijdens de les oefent u deze techniek in, met een 
geleende duimvingerhoed. Combineert u vlot 
duimquilten met klassiek quilten, kunt u alle 
richtingen op, zonder steeds uw werk te draaien.  
Workshop : Quilttechniek 
Data : zaterdag 15/10 van 10 tot 15.30 uur 
In deze workshop wordt de techniek van duimquilten 
en het klassiek quilten aangeleerd. U maakt geen 
werkstuk, maar werkt op een testquilt. Deze work-
shop is zeer geschikt voor wie het quilten, in alle 
richtingen, goed wil leren, maar geen behoefte heeft 
aan meer. 
Workshop : Blokkenmap 
Data : vrijdag 23/09 van 10 tot 15.00 uur 
De blokkenmap is leuk en erg handig om uw geknipte 
blokken in te bewaren, tot u ze in elkaar kan naaien. 
Ideaal om mee te nemen naar een les, atelier of bee.  
Gemaakte blokken kunnen achteraan in de map. Zo 
blijft alles van uw project samen.   
Workshop : Initiatie Applicatie 
1 dag, te plannen bij voldoende animo, van 10 tot 
15.30 uur 
Tijdens deze workshop “proeft” u van het 
appliqueren met de hand, op de klassieke manier. 
Holle en bolle vormen, scherpe punten, worden 
besproken, in 1 blok gevuld met hartjes. 
 
Jasmine De Beuckelaer is zich steeds verder aan het 
specialiseren op de naaimachine en gaat in september 
de volgende cursussen geven, deze zijn altijd op 
zaterdag  van 10 -15:30 uur. Voor inschrijven,  info en 
lesgeld: jasminedb@telenet.be of bellen: 03-2930454, 
of bekijk onze website. www.calico-house.be 
1-daagse workshop Quilts maken met je machine: 
strip piecing op 10 sept.  Je leert hoe je op een snelle 
manier een top in elkaar kan steken met vierkantjes en 
rechthoeken. De grootte van de top is helemaal naar 
jouw keuze, niveau: beginner. 
 



 
1-daagse workshop Quilts maken met je machine: 
serienaaien op 8 okt. Je leert om op een snelle 
manier meer complexe blokken in elkaar te zetten, 
hoe te berekenen hoe je de stof moet snijden, 
verschillende manieren om driehoeken aan elkaar te 
zetten.  De blokken die je in deze workshop maakt, 
kan je samen met de blokken van de workshop “strip 
piecing” gebruiken om een quilt te maken.  Je kan ze 
echter ook apart gebruiken, niveau : reeds noties van 
werken met lat en cutter en naaimachine. 
1-daagse workshop – placemats maken met je 
machine op 26 nov. Maak twee placemats. 
1-daagse workshop free motion quilting de basis 
op 29 okt  Je leert op een speelse manier aan de hand 
van doelgerichte oefeningen met de vrije hand 
quilten.  Je kan aan het eind van de workshop zowel 
vrije figuren maken als een tekening volgen, niveau : 
beginner 
1-daagse workshop – maak eens een ander 
kussen op 17 dec.  Leuke manieren om kussen-
overtrekken te maken met je machine, die net iets 
anders zijn, nog een leuk kadoorje voor de Kerst., 
niveau : beginner 
1-daagse workshop free motion quilting – 
finetuning op 12 nov. Voor wie graag een stapje 
verder gaat. Ontwerp tekeningen en quilt ze enkel aan 
de hand van richtlijnen. Tips & tricks voor het 
overbrengen en ontwerpen van “klassieke” quilt-
designs, niveau: reeds vertrouwd met free motion 
quilting. 
3-daagse workshop op 14 jan, 11 feb en 10 mrt 2012 
Maak een tafelloper waarin drie technieken zijn 
gecombineerd : strip piecing, gewoon patchen en 
applicatie met de machine, niveau: beginner. 
 
 

                       HOBBYSALON. 
                       Tijdens het Hobbysalon in de  
                       Nekkerhal te Mechelen van woensdag 
21 t/m zondag 25 september heeft Calico House weer 
een verkoop stand. Dit doen wij al jaren, net als de 
wedstrijd voor onze reuze quilt. Het thema is nu: 
sprookjesfiguur, maak een quiltje van exact 20cm x 
20cm dat goed verzorgd is en volledig afgewerkt. 
Deze lapjes worden weer door ons aan de grote quilt 
genaaid zodat deze maar blijft groeien en groeien en 
ooit de grootste quilt ter wereld wordt.  
Breng uw quiltje voor 15 september binnen en u 
ontvangt een gratis entree kaart en u maakt kans om 
een Singer naaimachine te winnen. Meedoen dus!!! 

 

 

                  CIVIL WAR CHRONICLES. 
 
                  Het nieuwe project, de Civil War  
                  Chronicles, is van start gegaan. De 
patronen en stoffen voor het 2e kwartaal zijn binnen 
en worden zo snel mogelijk klaargemaakt. Degenen 
die zich hebben ingeschreven krijgen een mailtje 
zodra alles klaar is. Jasmine heeft de blokken al 
gemaakt en hij ziet er heel mooi uit, u kan hem in de 
winkel komen bekijken en u kan er altijd nog aan 
beginnen want er zijn nog pakketten over. 
Hieronder het resultaat van hoe hij er nu uit ziet. 
 

 
 

 
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 

 
 

                 DE STATEN VAN AMERIKA.   
                 Illinois. 
 
Illinois is een van de 50 staten van de Verenigde 
Naties en heeft als bijnamen ‘Land of Lincoln’ ( pre-
sident Abraham Lincoln groeide hier op) en ‘Prairie 
State’, de hoofdstad is Springfield en de standaard 
afkorting is IL. Chicago is de grootste stad, heeft 3 
miljoen inwoners in de stad en 9 miljoen in de  



 
metropool. Dit maakt Chicago, na New York en Los 
Angeles de derde stad van de VS.  
Het is de meest bevolkte en demografisch meest 
diverse staat van het Middenwesten. Met Chicago in 
het noordoosten, kleine industriele steden en veel 
landbouwbedrijven in het centrale deel, verder veel 
natuurlijke grondstoffen zoals kool, hout en 
petroleum kan Illinois over een brede economische 
basis beschikken. Het is een belangrijk kruispunt voor 
transport, de haven van Chicago verbindt de Grote 
meren met de belangrijke Mississippi rivier via de 
Illinois rivier. Illinois is genoemd naar de gelijknamige 
Indianenstam en werd op 3 dec. 1818, als 21ste , een 
staat van de Verenige staten. De gebruikelijke uit-
spraak is Illinoi, zonder slot-S, de Franse uitspraak 
Illinwa is niet correct. 
Verreweg de grootste attractie is Chicago, met haar 
musea, wolkenkrabbers, architectuur, het Michigan-
meer, in de hoofdstad Springfield ligt het geconser-
veerde huis van Lincoln, in Tampico is het geboorte -
en jeugdhuis van voormalig president Reagan.  
Er zijn een groot aantal staatsparken waaronder het 
‘Starved Rock Park’ aan de Illinois rivier waarin een 
heuvel is gelegen waar Indiaanse stammen elkaar 
hebben belegerd en uitgehongerd.  
Natuurlijk komt bij de stad Chicago ook de naam van 
Al Capone naar boven, een beruchte gangster in de 
jaren 20 en 30. Alphonse Gabriel Capone werd in 
Brooklyn, New York geboren op 17 januari 1899 
maar verhuisde later naar Chicago. Tijdens de periode 
van de drooglegging beheerste hij het leeuwendeel van 
de misdadige activiteiten met betrekking tot het 
uitbaten van casino’s, organiseren van prostitutie en 
de illegale handel in alcohol. Hoewel de politie van 
zijn misdaden op de hoogte was, kon Capone lange 
tijd ongestraft zijn activiteiten voortzetten. Hij was 
immens rijk en kocht vele hoge ambtenaren om. 
Uiteindelijk werd hij gearresteerd en veroordeeld op 
beschuldiging van belastingontduiking en moest hij 
zijn straf uitzitten in de gevangenis op het eiland 
Alcatraz. In 1939 werd hij vervroegd vrijgelaten 
vanwege zijn slechte gezondheid. Hij stierf aan de 
gevolge van een beroerte. 
 

 
Chicago star 

                            

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

Longarm Quilting Machine  door Diane Hopstaken 

 

 

 
Deze mooie zonnige quilt (80cm x 60cm) is verkrijg-
baar in een pakket, gemaakt op een foundation paneel, 
ideaal om mee te nemen op vakantie. 
                             Prijs: € 34,50 
 

                      QuiP. 
                      Wat is QUiP –Quilten in Public?  
                 -ingezonden brief door Yvonne Van Hoye- 
In 2005 kwam er in Amerika een fanatieke breister op 
het idee om een KIP-day te organiseren, een Knitting 
in Public day, een breien-in-het-publiek-dag dus. (zie 
http://www.wwkipday.com/) 
Zo’n 25-tal groepen breiden dat jaar voor ’t eerst 
publiek mee op de tweede zaterdag van juni. In 2009 
was dat aantal al gegroeid tot meer dan 750 groepen 
wereldwijd en de dag werd verlengd tot een hele week 
(van de 2de zat. tot de 3de zon. van de maand juni)  
Net als de breisters met hun breiwerk zitten quilters 
soms alleen thuis met hun lapjes terwijl ze net zo goed 
in gezelschap kunnen patchen en quilten. Wij willen 
onze hobby ook wel aan de wereld tonen, de wereld 
laten weten dat patchwork echt geen oubollig gedoe is 
dat nog maar enkel beoefend wordt door de oudere 
generatie. Het is gewoon ook stukken gezelliger om te 
patchen en quilten in gezelschap!  
Op 20 juni 2009 werd er in Europa opgeroepen voor 
een eerste QUiP-dag (zie http://www.e-q-
a.eu/Events/events.html ) en het evenement gaat nu 
jaarlijks door op de 3e  zaterdag van juni. Op de site 
van de Belgische Quiltersvereniging kan je enkele 
aankondigingen vinden voor een QUiP-dag 
(http://www.belgiumquilt.be/bqv2/home.php?lang=
ned&page=Hintro  Kijk per provincie)  
Dit jaar is de dag al voorbij maar strepen jullie 16 juni 
2012 alvast aan in jullie agenda? Wij gaan dan zeker 
iets organiseren. Wordt vervolgd. 


