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               Nieuwsbrief van Calico House 
 

Beste quiltsters, het jaar is alweer bijna voorbij.  
Alles wat we ons hadden voorgenomen, en waar we 
niet aan toegekomen zijn, nemen we maar weer mee 
naar het nieuwe jaar in de hoop dat het dan gaat 
lukken. Al die projecten die ik dit jaar had af willen 
maken, al die nieuwe ideeen die ik had willen 
uitwerken, het ordenen en opruimen van mijn eigen 
stoffenvoorraad, boeken en tijdschriften ................ 

Maar, ik heb dit jaar ook veel dingen wèl gedaan, of 
ben eraan begonnen. 
De tijd vliegt, iets wat je iedereen, jong of oud, hoort 
zeggen. En dan komt er gelukkig weer een nieuw jaar 
aan. Ik wens u allemaal een heel goed, gezond en 
gelukkig 2015 toe. Een jaar met mooie quilts, veel 
vriendschap en gezelligheid. Ik bedank u voor uw 
trouw van het afgelopen jaar en voor de gezellige 
ateliers die we samen hebben.  

 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 

              Ik wens iedereen een fijne tijd toe, wij gaan er ook van genieten,  
  
        
 

  
 
De solden duren de hele maand januari, kom zeker 
kijken. In deze nieuwsbrief krijgt u een origineel 
recept voor een soep die bij dit koude weer zeker zal 
smaken. Een mooie blok van ons nieuw project dat, 
voor de volgende kerst, een mooie loper kan worden.  

We nemen een kijkje in de staat Idaho, nog de nodige 
“ditjes en datjes”, informatie die u niet mag missen  
en hij is weer vol. 
Veel plezier met de laatste nieuwsbrief van het jaar, 
mooie dagen en tot ziens in de winkel. 
Lisette. 

België-Belgique 

P.B. 

ANTWERPEN X 

8/2023 



                                                                                               

                          HOBBYSALON. 
                     
                          Het Hobbysalon in de Antwerp  
                          Expo, Jan Van Rijswijcklaan is van 
19 t/m 22 februari 2015. Zoals al vele jaren zijn wij 
daar van de partij met een verkoopstand, een kleine 
tentoonstelling en zijn er enthousiaste quiltsters 
aanwezig die u aan het werk kan zien.  
Tevens organiseren we weer (ook al vele jaren) de 
quiltwedstrijd. Maak een klein volledig afgewerkt 
quiltje van 20cm x 20cm met als thema “VISSEN”, 
breng dit binnen bij ons vóór 18 februari en u krijgt 
een gratis entreekaart. Ook maakt u kans om een 
Singer naaimachine te winnen. De resultaten van deze 
wedstrijd worden door ons weer aan de reuzequilt 
genaaid die er steeds mooier uit gaat zien en maar 
blijft groeien. Er zitten nu meer dan 1000 stukjes in  
en hij is 5m60 x 7m80 groot. Hij (de reuzenquilt) is 
voor het eerst buiten het Hobbysalon tentoongesteld 
en had heel veel succes. Hij hing afgelopen oktober bij 
de Open Europese Quiltkampioenschappen in 
Veldhoven en heeft daar de “show gestolen”.  
Wat een lovende woorden hebben we gekregen, men 
kon er niet over uit hoeveel en hoe mooie lapjes er in 
zitten. Kortom, hij is een groot succes en we gaan er 
nog mee door. Doe dus mee! 
 
       

                     A PIECE OF CAKE. 
                   Dit recept werd me getipt –want 
bijzonder lekker- en komt uit uit het kookboek 
'Hapas' van Ingrid van Koppenhagen & Yolanda van 
der Jagt.  
Zelf heb ik deze soep nog niet gemaakt maar ga het 
zeker proberen, hij lijkt me erg lekker.                 
Bruine bonensoep met piccalillytoast  
8 personen 
ingrediënten 

• 2 eetlepels olijfolie         

• 1 ui, gesnipperd 

• 1 prei, in ringetjes 
• ca. 500 gram knolselderij, in kleine blokjes 

• 1 pot bruine bonen (800 gr.), uitgelekt 
• 250 g kerstomaatjes, in vieren 

• 750 ml bouillon 
• stokbrood 

• 1 pot piccalilli 
bereiden 

Verhit de olie in een soeppan. Fruit de ui en prei in 5 
minuten glazig, zonder te kleuren. Schep de knolselderij, 

bruine bonen en tomaatjes erdoor. Voeg de bouillon toe en 
breng de soep aan de kook. Draai het vuur laag en laat nog 

25 minuten zachtjes koken. 
Schep de helft van de soep in de keukenmachine en maal 

tot een grove puree. Schenk deze terug in de pan en warm 
de soep nog even door. 

Verhit de grillpan of verwarm de oven voor op 170 °C. Snijd 

het stokbrood schuin in flinterdunne plakjes, halveer ze in 
de lengte. Rooster het brood goudbruin. Schenk de soep in 

kleine kommen of espressobekertjes. Besmeer het gegrilde 
brood met piccalilly en leg de sneetjes op de rand. 

 

                                 

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

Machine  door Diane Hopstaken 

                               
                     

                   DE STATEN VAN AMERIKA. 
                     IDAHO 

                      
 
De standaardafkorting voor de “Gem State”, zoals de 
bijnaam luidt, is ID. Een andere bijnaam is “Patato 
State”. De hoofdstad is Boise. Zoals bijna alle staten 
werd het oorspronkelijk bewoond door Indianen-
stammen, er zijn nu nog enkele grote reservaten. Er 
woonden maar weinig mensen in het gebied, velen 
trokken er doorheen op weg naar de westkust vooral 
tijdens de California Gold Rush, op zoek naar goud, 
in 1849. In 1866 werd in Idaho zelf goud gevonden. 
Dit en het gereed komen van de transcontinentale 
spoorlijn brachten veel mensen naar de regio. Toen in 
1890 Idaho formeel 43ste staat van de Verenigde 
Staten werd, woonden er 88.548 mensen. In het 
noorden grenst het aan Canada, in het westen aan de 
staten Washington en Oregon, in het oosten aan 
Montana en Wyoming en in het zuiden aan Nevada 
en Utah. De belangrijkste rivier is de Snake River, een 
groot deel is bergachtig en wordt in beslag genomen 
door de Rocky Mountains. Veel mensen kennen 
Idaho niet anders dan van de ”beroemde aard-
appelen” maar de staat heeft meer te bieden. Het is 
een plek waar je je jezelf kan onderdompelen in alle 
denkbare luxe, avontuur, een prettig klimaat en een 
indrukwekkende geografie. De staatsvogel is de 
“mountain bluebird” en de staatsbloem de sering.   

 
                              Idaho blok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  
                          ATELIER PROJECT. 
 
Zoals vermeld in de vorige CaliContact zijn we in de 
ateliers aan een nieuw project begonnen. 
Uitgangspunt zijn de “Centers van Antwerpen” (zie 
vorige CaliContact). Het project wordt goed ont-
vangen en zelfs van buiten de ateliers zijn er ook 
mensen in geinteresseerd. Heeft u interesse?  
Dan mag u altijd in de winkel de patronen komen 
halen. Sommigen zijn al begonnen, anderen wachten 
op meer patronen om te weten wat ze gaan maken. 
Ondertussen zijn er 3 centers uitgewerkt.  Van het  2e 
patroon, dat u hieronder ziet, kun je een mooie 
kerstloper maken.  

 
 
                            Centers van Antwerpen 

 
 
De quilts van het vorige atelier project, de 
“boordenquilts”, hebben op de tentoonstelling in 
Veldhoven in oktober veel bekijks gehad. Ze hingen 
er prachtig en ik was terecht trots op de resultaten.  
Een dikke proficiat aan alle maaksters. 
 
 

                          
                       
 

Kom zeker een kijkje nemen, 
het zal de moeite waard zijn. 

 
 
 

 

 

 

 
 

                      AGENDA. 
 

 
- Quiltcafé Antwerpen, Hof Van Rieth, Molenlei 68 
te Mortsel. Toegang 2 euro. Op 16 jan., 13 feb., 20 
mrt., 11 april, 15 mei en 12 juni.  
- Provinciale dag Antwerpen in Ranst op 24 januari. 
(zie hieronder). 
- Hobbysalon in de Antwerpse Expo van 19 t/m 22 
februari, Jan Van Rijswijcklaan.  
 

 

                           PROVINCIALE DAG. 

 

 

De eerste activiteit van de provincie Antwerpen van 
de Belgische Quiltersvereniging is de Provinciale dag. 
Deze is op 24 januari, iedereen die van patchwork en 
quilten houdt is welkom, lid of geen lid.  
Van 10uur30 tot 16 uur in het gemeenschapscentrum 
‘Den Boomgaard’, Antwerpsesteenweg 57 te 
Ranst/Broechem.  
Leden betalen 15 euro, niet leden 18 euro, 
lunch is inbegrepen.  
Inschrijving door storting op rekening : 
BE80 0015 2996 9377 t.n.v. BQV-Prov. Antwerpen, 
Essenstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg. 
Met vermelding van : Provinciale dag 24-01-2015, 
naam en lidnummer (zoals vermeld op lidkaart). 
Inschrijven in groep is niet mogelijk. Ook op de dag 
zelf kan je niet meer inschrijven omdat de lunch 
vooraf besteld moet worden.  
 

 

 

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 

 
 



 
                     LESSEN. 
                      
                     De volgende lessen en workshops  
                     worden door Ilse De Beer gegeven bij  
                     Calico House in de Vrijheidstraat.  
Voor meer info en inschrijven bij Ilse: lappenlot-
ilse@telenet.be of 03/569.12.34. 
Cursus : Basis Patchwork.  
Data : 4 lessen op zaterdag morgen: 24/01 – 14/02 – 
28/03 – 25/04 van 10.00 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. De 
keuze hiervan is echter vrij. Op die manier hebt u een 
brede basis om op verder te bouwen 
Workshop : Quilttechniek. 
Zaterdag 17/01 van 10.00 tot 15.00 uur  
In deze workshop wordt de techniek van duimquilten 
en het klassiek quilten geoefend. U werkt op een 
testquilt. Deze workshop is zeer geschikt voor wie het 
quilten, in alle richtingen, goed wil leren, haar kennis 
en vaardigheid wil opfrissen, maar geen behoefte 
heeft aan meer bijkomende informatie.  
Workshop : Allemaal Biesjes.   
Zaterdag 28/02 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. 
 
 

                WIST U DAT........... 
 
 
              Heeft u er ook zo´n hekel aan  om, iets dat  
              met de naaimachine is genaaid, uit te halen.! 
              Een goede tip: neem een tornmesje en maak 
             om de ± 3 cm een steekje los. U kan dan aan 
de andere kant de draad er in zijn geheel uittrekken. 
Zo gepiept. 
 
Koopt u batting die in een plastic zak verpakt is, haal 
deze er dan zeker een dag op voorhand uit zodat hij 
kan ademen. Uw batting zal wat voller zijn en minder 
gerimpeld. 
 
 

 onze openingsuren blijven in het nieuwe 
jaar ongewijzigd: 

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 

 
 

                                     BELGIE EN  
                                      NEDERLAND. 
 
 
 
Belgie en Nederland zijn allebei maar kleine landjes en 
hebben veel gemeen met elkaar, of soms toch weer 
niet. Zo ben ik altijd blij dat de maand november 
voorbij is want dan zijn er nml. in België vrije dagen 
die in Nederland niet gekend zijn. Aangezien ik toch 
wel veel Nederlandse klanten heb probeer ik op die 
dagen thuis te zijn voor het geval dat......... 
Laatst bracht Marianne de Hoogh een oud nummer 
(nr. 15, maart 1988) mee van het tijdschrift van het 
Nederlandse Quiltersgilde en daar stond een stukje in 
over de feestelijke opening van mijn winkel waar het 
bovenstaande probleem aan de orde kwam, ik citeer:  
 
- Antwerpen 11 november 1987, Lisette  Baartmans 

opent haar quiltwinkel om 17.00 uur.  

Dit was de gelegenheid voor Joop Roesink en mij om 

er een fijn dagje Antwerpen van te maken. Het was 

donker, guur en nat weer, maar ja in een stad met 

grote warenhuizen is dat niet zo´n probleem. Toen wij 

Antwerpen binnenreden vond ik het wel erg rustig, 

maar Joop meende “dat wij nog te ver van het 

centrum waren”. Eenmaal geparkeerd (er was 

verdacht veel ruimte) vroeg ik een toevallige 

voorbijganger de weg naar de Meir. Dat bleek maar 5 

min. lopen. “Maar madam, wilt ge dan gaan winkelen?” 

“Ja, dat was onze bedoeling!” ”Maar weet ge dan niet 

dat vandaag alles gesloten is vanwege de herdenking?”  

Daar sta je dan...... eerst maar koffiedrinken.  

Het Rubenshuis was gelukkig open, maar dat vult geen 

uren. Onder de paraplu ons vergapen aan het moois in 

de etalages en dan maar weer koffie............................... 
 
Dit stukje werd geschreven door Nel van der Linden, 
de eerste voorzitster van de Nederlandse Quilters-
vereniging. Zij hebben uiteindelijk de opening van de 
winkel meegemaakt en waren heel enthousiast:”het 
was het wachten waard.” 
 
November 1987, alsof het gisteren was. Zo zitten we 
in februari 2015 al 7 jaar in de Vrijheidstraat. 
Wat gaat de tijd snel. 

 

 

                    FIJNE 

                 FEESTDAGEN EN 

                    EEN 

                GELUKKIG 2015 


