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               Nieuwsbrief van Calico House 
 
Voor velen komt de vakantie eraan, een fijne tijd vol ontspanning, gezelligheid en plezier.  
Ik wens iedereen een hele fijne zomer toe, geniet ervan zodat u genoeg energie opdoet voor de lange winter die 
straks weer komen gaat. 
Vergeet op vakantie uw quiltwerkje niet. Heeft u niets kleins omhanden neem dan wat kartonnetjes mee voor de 
Engelse paperpiecing methode. Je kan dat overal doen: in het vliegtuig, aan de rand van het zwembad, op een terras 
of gewoon lekker ontspannen in uw achtertuin. Wij hebben een uitgebreide collectie van hele kleine mini stukjes tot 
wat grotere vormen. Ze staan allemaal op onze vernieuwde website, www.calico-house.be, u kan ze nu ook bestellen 
via onze webwinkel.  
Maar voor we allemaal gaan genieten van een welverdiende rust eerst deze nieuwsbrief nog.  
Een lekker recept, de aktiviteiten kalender, de staat Arkansas gaan we bezoeken en nog veel meer informatie. 
De hele maand juli zijn er weer goede koopjes bij ons te doen. De laatste dag  van de solden is woensdag 31 juli en 
dan is de winkel de hele maand augustus gesloten. Wij zijn er weer op dinsdag 3 september, helemaal uitgerust, met 
nieuwe energie en ideëen. Lisette. 
 

 
DE HELE MAAND AUGUSTUS IS DE WINKEL GESLOTEN 

 
 
                          HOBBYSALON. 
                        
                        Van woensdag 18 t/m zondag 22 
september is het 21ste Hobbysalon in Mechelen.   
Zoals vele jaren heeft Calico House daar een 
verkoopstand en organiseren we weer in 
samenwerking met Gobelin uit Brugge en het 
Hobbysalon een wedstrijd. Maak een quiltje van exact 
20cm x 20cm met als thema: MANDJES en u maakt 
kans een Singer naaimachine te winnen. 

Bij inlevering van het quiltje krijgt u een gratis 
entreebewijs. Meedoen dus. 
Deze kleine quiltjes worden aan de reuzequilt genaaid. 
Neem een kijkje op onze website, www.calico-
house.be om te zien hoe mooi en groot hij al is.  
 
Tegenover de stand van ons stelt Jasmine De 
Beuckelaer haar werk tentoon. Jasmine is al jaren 
bezig met patchwork en quilten, geeft les en helpt mij 
met het maken van pakketten en voorbeelden.  
Werk van haar kan u zien op haar website 
www.jasminesquilts.be . 

België-Belgique 
P.B. 
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                     A PIECE OF CAKE. 
.                   Speculoosmousse. 
 
Een van onze atelierquiltsters, Ann, heeft dit lekkere 
recept van een collega, Freddy, gekregen. Het is een 
echte aanrader volgens haar, probeer maar eens.  
Benodigdheden: (voor  ± 12 koffiekopjes) 
300 gr speculoossmeerpasta 
30 gr ultra fijne suiker 
500 ml opklopbare room 
5 à 6 eiwitten 
2 gelatine blaadjes 
5 cl amaretto 
Speculaaskruimels voor garnering 
Bereiding: 
Smelt de speculoossmeerpasta gedurende 2 x 30 à 35 sec. 
in een magnetron tot een zachte, vloeibare massa. 
Klop de eiwitten samen met de suiker stijf. Week de 
gelatineblaadjes in ijskoud water, knijp ze-eens zacht 
geworden- goed uit. Los op een vuur de nu zachte gelatine 
blaadjes volledig op in de amaretto. Meng in een hoge 
mengbeker de amaretto-gelatine, de room en de 
speculoossmeerpasta. Mix dit mengsel halfstijf (let op dat 
het niet gaat schiften). Giet nu dit mengsel bij de 
stijfgeklopte eiwitten en spatel het om tot een luchtige 
mousse. Verdeel in kleine potjes, werk af met wat 
speculooskruimels. Laat het minstens 2 uur rusten in de 
koelkast, smakelijk.. 
 
 
                                 SPECULAAS/LOOS.                                
 
                               Bij het overtypen van dit  
                              recept had ik iedere keer de 
neiging om speculaas te schrijven. Ik vroeg me af of 
er een verschil is met speculoos. Ik ben het gaan 
opzoeken en vond het volgende:             
Speculaas (voorheen: speculatie), in België ook: 
speculoos (deze nevenvorm heeft zich uitgebreid tot 
het Belgisch-Frans als spéculoos of spéculaus) is een 
sterk gekruide, typisch oudnederlandse soort koek, 
meestal -maar niet uitsluitend- hard, droog en plat, die 
in de vorm van verschillende voorstellingen wordt 
gebakken en vooral omstreeks het sinterklaasfeest 
populair is. De laatste decennia is het echter normaal 
geworden het hele jaar door speculaas te eten. 
Speculaas wordt voornamelijk in Nederland en België 
gemaakt en gegeten, alsook in Westfalen en het 
Rijnland. 
Er zijn meerdere verklaringen voor het woord 
speculaas: 
-Het Latijnse woord speculator ('hij die alles ziet'); wat 
tevens de bijnaam is van Sint-Nicolaas.  
-Het Latijnse woord speculum (spiegel), omdat een 
speculaaspop het spiegelbeeld is van de afbeelding op 
de koekplank (= 'prent') waarmee het gevormd wordt 
(dit is de meest aangenomen verklaring).  
-In oud Nederlands betekende speculatie "overdenking" 
of "vermoeden". De koek werd daarom (mogelijk 

schertsend) speculatie genoemd omdat het oor-
spronkelijk een gebak voor fijnproevers was.   
-Speculatie in de betekenis "veronderstellen" of 
"bedenken" kan impliceren dat het gebak een soort 
"fantasiegoed" zou zijn.  
-Er zou ook een verband kunnen zijn met specerij, een 
verwijzing naar de kruiden die speculaas typeren.  
 Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 
Dus speculoos en speculaas is hetzelfde, dat weten we 
weer.  
Maar wist u dat een grote speculaaspop een vrijer 
wordt genoemd. Vroeger versierde een jongen een 
speculaaspop met bijvoorbeeld glazuur en noten. 
Deze bracht hij naar een meisje om haar te laten 
merken dat hij gevoelens had voor haar. Als de pop 
door het meisje werd aangenomen, waren de 
gevoelens wederzijds. Hier komt de uitdrukking  
iemand versieren vandaan. 
                                      Ik maak me altijd een beetje 
                                      boos dat er op de TV de 
                                      laatste tijd zoveel kook- 
                                      programma’s zijn en nu ben  
                                      ik zelf ook al even bezig over  
                                      eten. Om het toch een beetje 
te rechtvaardigen leg ik wel een link met het 
“gingerbread” poppetje dat een veel gebruikt patroon 
in patchwork en applicatie is en dat een beetje aan 
onze speculaas/loos doet denken. 
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           2170 Merksem, Tel. 03/645.96.36 
Het adres voor een goede naaimachine . 

 
                   THE MILL GIRLS.         
                      In de vorige nieuwsbrief kon u lezen  
                      over ons nieuwe kwartaal project ”the   
                      Mill Girls”. U weet wel, die jonge 
meisjes die in de textielfabrieken werkten van 
s´morgens vroeg tot s’avonds laat. Door brieven die 
zij stuurden zijn we veel te weten gekomen. Hieronder 
de brief van blok 1:  
Geachte vrienden, zoals jullie mij vroegen en ook 
omdat ik het zelf wil, zal ik een beetje van mijn vrije 
tijd spenderen om jullie te informeren hoe het met 
mij gaat. Ik denk dat jullie dochtertje veel tijd 
opeist, zo veel dat jullie je vriendin Huldah bijna 
vergeten.  
We hebben zo veel bewolkt weer hier dat ik 
er zelf somber van word en heimwee krijg. Zou ik 
toestemming krijgen om een keertje te mogen bellen 
deze namiddag dan zou dat mij echt goed doen. Maar 
aangezien ze dat niet toelaten hoop ik dat jullie me 
snel een brief terug svhrijven.  
Ik vind het erg fijn om in Lowell te zijn. Het is een 
drukke plaats en “the Girls” verdienen veel geld, 
sommigen geven meer uit dan ze verdienen.  Toen ik 
hier kwam raakte ik bevriend met een meisje die 
Susan en haar familie kent uit Concord, wat haar 
geboorteplaats is. Het was leuk om haar te vertellen 
hoe fijn jullie wonen en het verheugde mij zeer dat ik 
kon zeggen hoezeer jullie van je huiselijk geluk 
genieten. Ik wou dat ik jullie en de kleine meid zou 
kunnen zien, hoe fijn zou dat zijn. Ik zou haar duizend 
kusjes geven, ik weet zeker dat zij het mooiste is dat 
er bestaat. Zie haar zien als een grote zege, maar pas 
op want hetgeen waar we veel van houden wordt ons 
soms medogenloos afgenomen en dan blijft er niets 
anders dan rouwen over.  Er is nog veel dat ik zou 
willen schrijven maar Abigail heeft een lachbui zodat 
ik stop met schrijven en hoop dat jullie me snel 
terugschrijven.   

 

VOOR IEDEREEN 
EEN HELE FIJNE VAKANTIE, 

GENIET ERVAN. 
 
 
                 QUIPDAG 2013. 
                     Zaterdag 15 juni zaten er om 10 uur  
                     ’s morgens 29 dames en 1 man in 
Berchem station. De dames kwamen er QUIPen 
(Quilten IN Public), de man zorgde voor onze 
veiligheid en die van onze spullen. De opkomst was 
dit jaar magerder dan vorig jaar, in Berchem Station is 
er natuurlijk niet zoveel plaats en het station op zich is 
ook niet zo spectaculair mooi als Antwerpen Centraal. 
Onze pret was er niet minder om en het aantal 
positieve reacties van de aanwezige dames was groot: 
het was weer héél gezellig geweest en véél te snel 
voorbij! Langs deze weg bedanken wij alle 
deelnemers, bezoekers en zeker alle helpende handjes. 
Volgend jaar weer? De datum staat al vast, dat moet 
de derde zaterdag van juni zijn en dat is 21 juni 2014. 
Wilt u wat foto’s zien, die zijn te bekijken op  
http://www.bloggen.be/antwerpenquilt/. 
Doe volgend jaar mee, bedankt,  Yvonne Van Hoye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In haast geschreven door 
H(uldah) B. Currier 
 
De stofjes van “The Mill 
Girls” zijn te zien op onze  
website: 
www.calico-house.be 
                                                 
 
                                   
                                                        blok 1: Huldah Currier 
 

 
 
 

 
 

start op DINSDAG 2 juli t/m 
WOENSDAG 31 juli.                     
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                    ZOMERSE QUILTING   
                    BEE.           
                       Provincie Antwerpen 
 
Op vrijdag 26/7 is het quilting Bee in het Recreatief in 
Wilrijk. Aanvang 10.30u, einde 16 u. 
Leden 15 euro, niet leden 18 euro.  
Inschrijven kan tot 20 juli op reknr.  
BE80 0015 2996 9377  BIC GEBABEBB  
op naam van BQV Provincie Antwerpen 
Info: drossenbacker@gmail.com 
 
                 DE STATEN VAN AMERIKA.   
                 Arkansas. 
 
Dit is een van de vele staten van de Verenigde Staten. 
De standaardafkorting voor de Natural State of The 
Land of Opportunity (land van de vele mogelijk-
heden) zoals de bijnamen luiden, is AR.  
De hoofdstad is Little Rock.  
Het gebied dat nu Arkansas heet werd oorspronkelijk 
door Indianenstammen, zoals de Quapaw, bevolkt. 
De naam verwijst vermoedelijk, via het Frans, naar 
hen en zou zoiets betekenen als “stroomafwaarts”. 
Arkansas is de enige staat waarvan de uitspraak van de 
naam wettelijk is vastgelegd:” ár-ken-saw” op zijn 
Engels uitgesproken. De eind-s wordt niet 
uitgesproken. 
De regio was lang in handen van de Fransen en 
Spanjaarden. Frankrijk verkocht het in 1803 aan de 
Verenigde Staten. In 1836 werd het officieel een staat, 
de 25e.  Het bestaat voornamelijk uit land en is 
137.732 km² groot. Het grenst in het noorden aan 
Missouri, westen aan Oklahoma en Texas, in het 
oosten aan Tennessee en Mississippi en in het zuiden 
aan Louisiana. De belangrijkste rivieren zijn de 
Mississippi en de Arkansas. In het noorden is het licht 
bergachtig, het hoogste punt is 829 m, de Magazine 
Mountains. De Mockingbird kan de roep van andere 
vogelsoorten nabootsen en is de staatsvogel van 
Arkansas. Er heerst een subtropisch klimaat, warme 
zomers en koude winters, per jaar 60 dagen onweers-
stormen  met hagelbuien, orkanen, tornado’s en 
hevige sneeuwval. De economie  berust voor een 
belangrijk deel op de landbouw (pluimvee, eieren en 
sojabonen). Het is de enige staat waar diamanten 
worden gevonden. 
Bill Clinton was gouverneur van Arkansas in de jaren 
tachtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ARKANSAS STAR 

 
                       AGENDA. 
 
 
 
- 26 juli Quilting Bee te Wilrijk 
- 6 t/m 11 september, 30e algemene tentoonstelling 
van het Nederlandse Quiltersgilde in de Grote 
Kerk te Alkmaar. Meer info: www.quiltersgilde.nl  
-18 t/m 22 septemberber Hobbysalon Mechelen 
-3 t/m 6 oktober Nationale Patchwork Happening 
Belgische Quiltersvereniging te Edingen. 
Open van 10 tot 17 uur 
- 17 t/m 20 oktober Europese Quilt Kampioen-
schappen te Veldhoven.. 
 
 

                                                           0495-874047 
Voor het machinaal quilten van al uw quilts op een 
Longarm Quilting Machine  door Diane Hopstaken 

 
 
 
                           WEBSITE. 
 
Jasmine De Beuckelaer kan niet alleen mooie quilts 
maken maar zij kan ook toveren met de computer. 
Onze website is vernieuwd met daarop een webwinkel 
en dat heeft zij gerealiseerd.   
Dit is nog maar het begin, kijk regelmatig eens op 
onze site om te zien hoe ver we staan. 
                    www.calico-house.be 
 

 
 
 

 
 

DE HELE MAAND AUGUSTUS IS DE 
WINKEL GESLOTEN 

 
                   dinsdag 3 september zijn we er weer. 
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