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Nieuwsbrief van Calico House
Beste Quiltsters,
De donkere dagen voor Kerstmis zijn aangebroken, om 5 uur is het al donker maar wanhoop niet, volgende week is
het alweer langer licht. Nu eerst nog een periode met veel gezelligheid, warmte en liefde voor velen van ons. Maar
vergeet niet dat het voor sommige mensen juist een hele moeilijke periode is, denk ook eens aan hen.
Zoals gewoonlijk nemen wij in deze periode ook even wat tijd om uit te rusten en te genieten daarom is

de winkel is gesloten vanaf

19 december t/m 6 januari
Maar voor het zover is eerst nog deze CaliContact met weer veel informatie en ideëen.
Een heerlijk speculaas recept dat voor deze tijd van het jaar zeer toepasselijk is, informatie over een nieuwe hype in
Amerika, de Lucy Boston quilt. We bekijken de staat Kentucky, een interessant ingezonden stuk, les overzicht en
nog veel meer.
Het nieuwe jaar wordt traditie getrouw ingeluid met de SOLDEN
In 2014 blijven de openingsuren zoals altijd:

van 7 t/m 30 januari 2014.

dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur
donderdag van 16 tot 20 uur
ste
iedere 1 zaterdag v/d maand van 10 tot 17 uur
(de 1ste zaterdag in het nieuwe jaar is 11 jan.)

Wij wensen u een prettig kerstfeest en een
gelukkig en gezond nieuwjaar

HOBBYSALON.
Van 6 t/m 9 maart 2014 is er in de
Expo te Antwerpen het Hobbysalon
waaraan wij al jaren deelnemen. Net als voorgaande
edities is er weer een wedstrijd (thema “vlinders”),
met als hoofdprijs een naaimachine van Singer.

Bij inlevering van uw quiltlapje van exact 20cm x
20cm, dat doorgequilt is en netjes afgewerkt met een
biesje, krijgt u een gratis entree kaart. Deze kleine
quiltlapjes worden weer aan de reuze quilt genaaid.
Doe mee!
Tevens worden er mooie quilts tentoongesteld door
leden van de quiltateliers van Calico House.

A PIECE OF CAKE.
DIKKE SPECULAAS

Dit gemakkelijke maar heel lekker recept
kreeg ik van Bie Somers. Zij heeft een grote familie
(zie benodigdheden) en maakt dit snel tussendoor
omdat iedereen er dol op is.
Pas de hoeveelheden aan voor uw eigen gebruik.
Benodigheden:
500 g boter
800 g donkere kandijsuiker
1,200 g patisserie bloem
1/2 liter eieren (9)
25 g speculaaskruiden: 5g zout * 5 g bicarbonaat
7,5 g kaneel * 7,5 g zout
Alles mengen en er een glad deeg van maken. Het
deeg een nacht laten rusten.
In vormen doen of plakken maken, de oven
voorverwarmen op180 °en 30 minuten bakken.
Onmiddellijk ontvormen en op rooster leggen,
bewaren in afgesloten doos.

Oude Bareellei 16-18
2170 Merksem, Tel. 03/645.96.36
Het adres voor een goede naaimachine .

LESSEN.
De volgende lessen en workshops
worden door Ilse De Beer bij
Calico House gegeven.

Info en/of inschrijven rechtstreeks bij de lesgeefster
lappenlot-ilse@telenet.be of 03/569.12.34.
Workshop : Quilttechniek
Vrijdag 31/01 van 10.00 tot 15.00 uur
In deze workshop wordt de techniek van duimquilten
en het klassiek quilten aangeleerd. U maakt in de les
geen werkstuk, maar 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
Maandag 31/03 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
Maandag 27/01 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 Patchwork.
Zaterdag 15/03–29/03–26/04 –10/05 van 10.00 tot
12.30 uur
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 : Caleidoscoop
Maandag 03/02-24/02-17/03 van 13.00 tot 15.30 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
Maandag 03/02–24/02–17/03 van 10.00 tot 12.30
uur
Een sampler quilt is een mix van blokken en
technieken. Scherpe punten, veel punten samen,
ronde vormen, elk blok vormt een uitdaging. De
cursus laat u de keuze om te werken met de machine
of met de hand.
Workshop : Blokkenmap
Vrijdag 28/02 van 10.00 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.

DE STATEN VAN AMERIKA.
Kentucky
De standaardafkorting voor de “Bleugrass State”,
zoals de bijnaam luidt, is KY. De hoofdstad is
Frankfort. Het werd oorspronkelijk, zoals bijna alle
staten van Amerika, bevolkt door Indianenstammen.
De naam is afgeleid van het Indiaanse KEN-TAHTEH, dat “land van morgen” betekent. Op 1 juni
1792 werd Kentucky, als 15e, een staat van de
Verenigde Staten. De staat beslaat 104.479 km²
waarvan het grootste gedeelte land is.
Kentucky staat bekend om zijn vele grotten. De
bekendste is de Mammoth Cave of Mammoetgrot, het
grootste grottencomplex op aarde met een enorm
gangennetwerk op verschillende niveaus.
Er wonen ruim 4 miljoen mensen en de grootste
steden zijn: Louisville, Lexington en Owensboro.
De fastfoodketen “Kentucky Fried Chicken” komt uit
deze staat, zij verkopen kipproducten via een
franchise–model sinds 1952. De afbeelding van
Kolonel Sanders (voor veel van ons herkenbaar)
de oprichter van de firma, wordt
gebruikt in logo’s en advertenties.
KFC is onderdeel van het grootste
fastfoodbedrijf ter wereld en is zelf
de grootste fried chicken-keten ter wereld.

INGEZONDEN STUK.
Van Simone Jacobs ontving ik het volgende bericht:
In de krant “Het Laatste Nieuws” van 2/12/2013
stond het volgende bericht (kort samengevat):
-Ter ere van Wereldaidsdag schonk Senseo, het
Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondhied,
gisteren een aantal quilts aan de collectie van het MAS
(Museum aan de Stroom). Wereldwijd werden er al
meer dan 48.000 van deze quilts gemaakt voor meer
dan 94.000 mensen, de quilts staan symbool voor de
pandemie die aids ooit was en vormen een levende
herinnering aan zij die gestorven zijn aan de ziekte.
Enkele van de 40 quilts die in Antwerpen zijn
gemaakt worden nu opgenomen in de MAS-collectie.
Er is onder meer een doek gemaakt door scholieren
voor een Antwerpse balletdanser Tony Mouchaers die
als eerste in ons land bezweek aan de ziekte in 1980.
De doeken zullen tentoongesteld worden in het
Depot op de tweede verdieping van het museum maar
moeten eerst een tijdje in quarantaine.

AGENDA.
-European Art QuiltsVII, Kunstzinnige quilts in het
MIAT, Minnemeers 9 te Gent t/m 26 januari, open
van dinsdag tot zondag van 10-18 uur.
48 Textielkunstenaars uit 15 verschillende landen
brengen een “state of the art”van het hedendaagse
quilten.
-Hobbysalon in de Antwerpse Expo van 6 t/m 9
maart, dagelijks geopend van 10 tot 18 uur.
-Expo Veldhoven van 2 t/m 4 mei, open van 10 tot
17 uur. In het NH Koningshof, Locht 117 te
Veldhoven in Nederland.

Kentucky star

SOLDEN VAN
7 t/m 30 januari 2014

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

Prettige Feestdagen

LISSABON.
Begin november ben ik, tesamen met
mijn man en 2 dochters, een lang weekend naar
Lissabon geweest.
Wat een fantastisch ervaring was dat.
Ik heb niet alleen genoten van het fijne gezelschap,
het heerlijke weer, de vriendelijke mensen maar
ook van de prachtige tegelmotieven die op veel huizen
te vinden zijn. Deze kunnen zo omgezet worden in
prachtige quilts met mooi applicatie werk en of
quiltwerk.
Hieronder een voorbeeld van zo’n tegelmotief.

En zo als u meer blokken aan elkaar zet,
een mooie quilt nietwaar!

LUCY BOSTON QUILT.
In Amerika is op dit moment de
Lucy Boston quilt erg populair.
Hij wordt ook wel de POTC
(Patchwork Of The Crosses) genoemd.
Lucy Boston was een Engelse schrijfster geboren in
1892 en werd 98 jaar. Tot aan haar einde is zij een
aktieve vrouw geweest. Zij schreef voornamelijk
kinderboeken (haar eerste werd pas na haar 60ste
gepubliceerd) die zich in een fantasierijke omgeving
afspeelde. Haar huis, Green Knowe waar zij meer dan
50 jaar heeft gewoond vlakbij Cambridge, was
daarvoor haar inspriraite bron. Het huis, dat gebouwd
is in 1130 is het oudste huis van Engeland dat altijd
bewoond is gebleven. Het is nog steeds te bezichtigen
evenals de fantastische tuinen. De schoondochter van
Lucy woont er nu. Buiten het tuinieren en onderhoud
van het huis maakte Lucy nog een twintigtal prachtige
quilt in de Engelse Paperpiecing methode. Haar
verwerking van stoffen en kleuren maken deze quilts
bijzonder.
De blok is bestaat uit één vorm nml. de honingraat.
Door met een “stofviewer” (plastic mal) te werken
kan u mooie effecten krijgen. (zie hieronder)
De blokken worden weer aan elkaar gezet met
vierkantjes en vormen dan zo een mooie quilt.
Voor meer info tik bij Google:”Lucy Boston” in, ga
naar afbeeldingen en u weet niet wat u ziet.

Zin om hem te maken? Wij verkopen de kartonnetjes
in 2 maten (€ 4,- per pakje) nml. ½ inch en 1 inch en
een plastic fabric viewer (€ 6.50) voor de 1 inch maat..

