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               Nieuwsbrief van Calico House 
 

Beste Quiltsters 
Na een heerlijke zomer, en hopelijk nog een fijn najaar, zijn we al weer volop aan de gang.  
Het Hobbysalon te Mechelen is net voorbij, volgende week hebben we de tentoonstelling van de Belgische 
Quiltersvereniging en 2 weken laten zitten we in Veldhoven, tussendoor nog even de nieuwsbrief maken. 
Genoeg te doen dus, nu vlug aan de slag. Een lekker, gemakkelijk recept heb ik voor u en we maken een reisje naar 
de staat Rhode Island in Amerika. Een vol lesprogramma mag natuurlijk niet ontbreken zo aan de start van het 
nieuwe werkjaar.. (Ilse zal ook weten wat te doen).  
Er zijn weer volop nieuwe stoffen binnen waaronder een mooie serie kerststoffen, met een Scandinavisch karakter.  
Ik wens u weer veel plezier met deze nieuwsbrief en hoop u op een van de tentoonstellingen te zien of in de winkel. 
Ook tijdens de tentoonstellingen is de winkel op de normale uren geopend. 
Veel quiltplezier, Lisette. 
 

OPENINGSUREN WINKEL 

dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur 
donderdag van 16 tot 20 uur 

iedere 1ste zaterdag v/d maand van 10 tot 17 uur 

        
 
 

                    AGENDA. 
 
 
-3 t/m 6 oktober Nationale Patchwork Happening 
Belgische Quiltersverenigingin het park van  
Edingen in de Acaciazaal, ingang via de Elisabethlaan.  
Open van 10 tot 17 uur, entree € 4,- voor leden, € 6,- 
voor niet leden.  
 
 
 

 
- 17 t/m 20 oktober Europese Quilt Kampioen-
schappen , NH Koningshof te Veldhoven, NL. 
Open van 10 – 17 uur. 
 
- Patchworkgroep “de Krinkels” vieren hun 20 jarig 
bestaan  met een tentoonstelling op zaterdag 23 en 
zondag 24 november. Open van 10 tot 17 uur, gratis 
toegang in de zaal Theater Vooruit, St. Bavoplein 17 
te Boechout. Cafetaria voorzien. 
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                       HOBBYSALON. 
 
                         De eerste activiteit van het nieuwe  
                        werkjaar zit er al weer op.  
                       We hadden deze keer heel veel en hele 
mooie inzendingen voor de REUZEQUILT. Het was 
w.s. een thema dat aansprak, we hebben 42 mandjes 
ontvangen die er allemaal even mooi uitzagen. Wat 
was ik blij dat ik niet moest jureren. Dit heeft, met 
veel plezier en kundigheid, Dianne van de quiltwinkel 
HobbyPatch uit Hofstade gedaan. Zij heeft als beste 
uitgekozen het mandje van Mary Spiessens, proficiat. 
Een Singer naaimachine staat voor je klaar bij Calico 
House.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een stoffenpakket van Calico House is voor de 
inzending van Agnes Thys uit Riemst  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      en 
 
Bera Van Sinaey uit Brugge mag bij Gobelin een 
stoffenpakket ophalen. Proficiat aan de maaksters en 
bedankt aan iedereen die mee heeft gedaan.  
De quilt is ondertussen 5m40 lang en 8 m breed, er 
zitten 1099 quiltblokjes in en we stoppen er nog niet 
mee. Een foto van de alle inzendingen en de grote 
quilt staan op onze website. www.calico-house.com  
We gaan door en voor het Hobbysalon in Antwerpen 
van 6 t/m 9 maart 2014 is het thema: VLINDERS.  
Maak een quiltlapje van exact 20cm x 20cm dat 
doorgequilt is en netjes afgewerkt met een biesje en 
breng dit bij ons binnen.  
U ontvangt per inzending een gratis entree kaart.  
 

 
 

 
 

 

                                                           0495-874047 
 

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

    

 

                 QUILTCAFE. 
                  Danny, Nicole en Anne Marie, de  
                      verantwoordelijken voor de Provincie 
Antwerpen van de Belgische Quilters Vereniging 
melden het volgende: 
Vanaf september 2013 verhuizen we met het quiltcafe. 
Je kan ons vanaf dat moment vinden in het Hof Van 
Rieth, Molenlei 68 te Mortsel.  
Dit is gemakkelijk bereikbaar met de bus of tram.  
We komen samen tussen 12 en 16.30 uur op 13 
september, 11 oktober, 15 november en 13 december. 
In 2014 starten we op 10 januari en dan op 14 
februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni.  
De bijdrage blijft  € 2.50, 
We hopen jullie daar zeker weer te zien.  

 

 

                   A PIECE OF CAKE. 
                   Tijdens een van onze ateliers bracht   
                    Suzanne deze heerlijke snoepjes mee.  
Heel gemakkelijk en snel te maken, smakelijk. 
Benodigdheden: 
200 g speculaas   
50 g melkchocolade 
100 g gedroogde zachte abrikozen  
150 g boter 
1 mini doosje rozijnen 
125 g noten (kan alleen met walnoten of met 
een mengeling van verschillende soorten) 
200 g pure chocolade    
20 g vloeibare honing 

Bereiding: 
Verkruimel de speculaas (met een keukenrobot of 
steek hem in een plastiek zak en rol er over met een 
deegrol). Hak de noten fijn en snijd de abrikozen in 
stukjes. Smelt de chocolade met de boter. 
Meng alle ingrediënten en voeg ook de honing toe. 
Alles goed door elkaar roeren. Bekleed een 
langwerpige schaal met bakpapier en schep het 
mengsel erin. Druk goed aan met een lepel. 
Laten opstijven in de koelkast daarna in blokjes 
snijden. (kan lang bewaard worden, enfin als je er 
vanaf kan blijven !, maar wel in de koelkast... ) 
 



 

 

 

                          NIEUW. 
 

                              Kerstmis is niet zo ver weg meer   
                              en als u nu nog iets wilt maken  
                              moet u er wel aan beginnen. 
We hebben een hele mooie reeks nieuwe stoffen 
binnengekregen van Studio Efabrics, de serie heet 
Winter Wonderland en heeft met zijn rood/zwart en 
witte kleuren een Scandinavisch karakter.  
U kan de serie bekijken op www.studioefabrics.com. 
Van een quilt (1m55 x 1m70) die gemaakt is van deze 
stoffen kunt u het patroon gratis downloaden.  
De volledige stoffenreeks (zie hieronder) om deze 
quilt te maken hebben wij in huis.  
De stoffen zijn € 15.60 per m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 stoffen in totaal waarvan een met een blokjes-
paneel van 10cm x 10cm waarop diverse kerst-
afbeeldingen staan en een stof met een boordmotief. 
De “bijna effen” rood, grijs en beige hebben een 
linneneffect.  
Een stoffenpakket met patroon voor deze quilt komt   

                                  op € 99,- 
 

Bij een bestelling van de volledige 
stoffenserie voor het maken van de 
quilt “Warm Winter Night” krijgt u 

20 % korting. 

 
Indien u het patroon zelf niet af kan drukken kan u 
dit ook bij ons bestellen aan 5 euro per patroon. (in 
kleur).                  

 
 
 
 

 

 

 Oude Bareellei 16-18 

           2170 Merksem, Tel. 03/645.96.36 
Het adres voor een goede naaimachine . 

 
 

                     LESSEN. 
                     De volgende lessen en workshops  
                     worden, gegeven door  

Ilse De Beer bij Calico House 
Workshop : Quilttechniek 
Data : zaterdag 16/11 van 10.00 tot 15.00 uur 
In deze workshop wordt de techniek van duimquilten 
en het klassiek quilten aangelleerd. U maakt in de les 
geen werkstuk, maar U werkt op een testquilt. Deze 
workshop is zeer geschikt voor wie het quilten, in alle 
richtingen, goed wil leren, zijn kennis en vaardigheid 
wil opfrissen, maar geen behoefte heeft aan meer 
bijkomende informatie. 
Workshop : Allemaal Biesjes 
Data : zaterdag 19/10 van 10.00 tot 15.00 uur 
Moet er steeds een aparte bies om uw quilt? En hoe 
gaat dat dan in de hoeken? Wat als de quilt leuker 
wordt met een bies in meerdere kleuren? Vragen 
waarop in deze workshop een antwoord volgt. In de 
les worden kleine techniekjes gemaakt, die in uw map 
als naslagwerk bewaard worden. De les is machinaal. 
Workshop : Lat en cutter 
Data : vrijdag 29/11 van 10.00 tot 15.00 uur 
Soms mag het snel gaan. En dan is snijden, zonder 
eerst rond een mal te tekenen wel handig. Leer in deze 
workshop werken met uw eigen latten, en snij ook de 
‘moeilijke’ vormen. 
Cursus : Basis Applicatie 
Data : maandag 30/09 – 14/10 – 25/11 – 09/12 van 
10.00 tot 12.30 u. (U kunt nog aansluiten) 
Prachtige vormen en patronen worden gecreëerd met 
applicatie. 
Holle en bolle vormen, heel scherpe punten, gemene 
hoeken, erg dunne lijnen, een mogelijke oplossing als 
het mis gaat : het komt allemaal aan bod. 
Cursus : Basis Patchwork 
Data : zaterdag  28/09 – 12/10 – 09/11 – 30/11 van 
10.00 tot 12.30 uur (U kunt nog aansluiten)  
De basis van het patchwork, het aan elkaar naaien van 
de verschillende lapjes, zowel met de hand als met de 
machine komt in de cursus aan bod. De keuze hiervan 
is echter vrij. Op die manier hebt u een brede basis 
om op verder te bouwen.  
 
 



 
 
Cursus : Traditioneel Handquilten 
Data : maandag 30/09–14/10–25/11–09/12–20/01 
van 13.00 tot 15.30 u.  
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.  
Cursus : Caleidoscoop 
Data: vrijdag 25/10–22/11–20/12 van 10 tot 12.30 
uur 
Caleidoscoop : het is als een steeds wederkerend 
patroon van vormen en kleuren. Je blijft geboeid 
kijken, en ontdekt steeds nieuwe elementen. De 
caleidoscoop wordt zelf getekend. U kan zich 
helemaal uitleven in het gebruik van stoffen, kleuren 
en vormen.  U kiest voor machinaal patchen of met 
de hand, echter, kennis van basis patchwork is wel aan 
te raden.  
Cursus : Sampler quilt 
Data : vrijdag 25/10–22/11–20/12 van 13.00 tot 
15.30 uur 
Een sampler quilt is een mix van blokken en 
technieken. Scherpe punten, veel punten samen, 
ronde vormen, elk blok vormt een uitdaging.  
U kan kiezen om te werken met de machine of met de 
hand. 
 
Voor meer info en/of inschrijven rechtstreeks bij de 
lesgeefster Ilse De Beer: lappenlot-ilse@telenet.be of 
03/569.12.34. 
 
 
                      DE STATEN VAN AMERIKA. 
 
                      Rhode Island,  
officieel The State of Rhode Island and Providence 
Plantations, is de kleinste staat van Amerika. Het is 
niet alleen een eiland zoals de naam zou vermoeden. 
Het gebied op het vasteland  wordt Providence 
Plantations genoemd, de hoofdstad is Providence en 
de afkorting voor  de “Ocean State” zoals de bijnaam 
luidt, is RI. Door de bevolking wordt het ook wel “the 
Biggest Little State”genoemd. In 2000 woonden er 
ruim 1miljoen mensen, de staat is vlak en grenst in het 
noorden en oosten aan Massachusetts en in het 
westen aan Connecticut. De naam zou bedacht zijn 
door de Nederlandse ontdekkingsreiziger Adriaen  
Block (1641) die het grootste eiland “Roodt 
Eilandt”noemde vanwege de roodkleurige klei.. Een 
andere theorie is dat Rhode Island genoemd zou zijn 
naar het Griekse eiland Rodos. Een Italiaanse 
ontdekkingsreiziger zou hebben gezegd dat het eiland 
ongeveer even groot was als Rodos. 
 
 

 
 
Op 18 mei 1852 was Rhode Island de eerste staat die 
de slavernij onwettig verklaarde.  
Het grootste gedeelte van de staat ligt op het vaste-
land, veel eilanden w.o. “Block Island”, genoemd naar 
de Nederlandse ontdekkingsreiziger, liggen in een baai 
van de Atlantische Oceaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Rhode Island Star 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patronen voor een miniblok voor een mini staat,  
maar u kan ze natuurlijk ook vergroten. 


