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Nieuwsbrief van Calico House
Het jaar 2017 staat voor de deur, voorafgegaan door, wat ik iedereen toewens, fijne feestdagen.
Aan goede voornemens doen we niet meer, die duren toch maar even.
We gaan er gewoon een heel jaar tegenaan en er het allerbeste van maken.
Ik wil via deze weg iedereen bedanken voor de trouwe klandizie van het afgelopen jaar.
We hebben het weer gezellig gehad op de diverse activiteiten, er zijn veel mooie quilts gemaakt,
vriendschappen gesloten en gelukkig hebben we niet veel afscheid moeten nemen.
In deze nieuwbrief krijgt u een lekker recept voor, als het er nog van komt, een koude vriesdag.
We bezoeken de staat South Carolina in het “roerige” Amerika, ja, wat gaat het daar worden in het jaar 2017.
Het lessenprogramma, kalender en nog wat info en deze nieuwsbrief is weer vol. .
PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN HEEL GELUKKIG

2017

Winkel gesloten
vanaf
donderdag 22 dec
t/m
vrijdag 6 jan 2017
Weer open op
zaterdag 7 januari 2017
start solden.

START SOLDEN OP ZATERDAG 7 JANUARI 2017
T/M DINSDAG 31 JANUARI

OPENINGSUREN CALICO HOUSE
dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur
donderdag van 16 tot 20 uur op afspraak
iedere 1ste zaterdag v/d maand van 10 tot 17 uur

AGENDA.
- Quiltcafe Antwerpen op 13 januari, 10 februari, 10
maart, 14 april, 12 mei en 9 juni in het Hof van Rieth,
Molenlei 68 te Mortsel. Inkom 2 euro.
Iedereen is welkom.
- Provinciale dag Antwerpen op 28 januari in GC
Den Boogaard, Antwerpse steenweg 57 te Ranst.
Meer info bij nicole.mortelmans@skynet.be
-Hobbysalon Antwerpen van 9 t/m 12 maart in de
Antwerpse Expo, J. van Rijswijcklaan, hal 4 ingang 2.
- Handwerktentoonstelling van ‘t Vingerhoedskruid
in cultuurcentrum ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199,
2110 Wijnegem van 18 t/m 28 maart, open van 10 tot
17 uur.
- Nationale ledendag Belgische quiltersgilde op 23
maart in G.C Colomba, Wijngaardstraat 1 te
Kortenberg. Alleen bestemd voor leden van de BQV.
Meer info op www.belgiumquilt.be.

HOBBYSALON.

Voor het Hobbysalon van Antwerpen
dat gehouden wordt van 9 t/m 12 maart 2017 hebben
we het thema DIAMANT gekozen voor onze
reuzenquilt. Bezorg ons een quiltje, met dit thema,
van exact 20cm x 20cm, netjes afgewerkt en
doorgequilt, en u ontvangt een gratis entree kaart en u
maakt tevens kans om een Singer naaimachine te
winnen.
De reuzequilt zal weer behoorlijk gegroeid zijn, er
worden mooie quilts tentoongesteld en iedere dag zijn
er enthousiaste quiltsters aanwezig om onze fijne
hobby te promoten.Wij zijn aanwezig met een
verkoopstand. Kom dus zeker een bezoekje brengen.
Dagelijks geopend van 10 tot 18 uur.

INGEZONDEN STUK.
Met de naaimachine ben ik al behoorlijk
vertrouwd, verschillende cursussen en lessen heb
ik ondertussen gevolgd. Patchwork is al jaren
mijn grote hobby en passie, ik ben een van de
eerste leerlingen van Calico House.

Maar machinaal quilten was iets nieuws, dat
moest en zou ik ook kunnen. Ik werd helemaal
enthousiast toen ik de website zag van een
longarm quilting machine.
Dit was het, dit wilde ik en, met een extra steuntje,
kon ik zo’n machine aanschaffen. Ik ben lessen
en cursussen gaan volgen zodat ik nu kan
zeggen: “ik kan voor u een quilt doorquilten”.
Nieuwsgierig, neem gerust contact op met mij.
Marina en Monique.

MJ QUILTSTAR STUDIO
WWW.MJ-QUILTSTAR-STUDIO.BE
INFO@MJ-QUILTSTAR.BE
TEL: 0032 468 17 48 18

Handwerkgroep ’t Vingerhoedskruid stelt de werken
van haar leden tentoon in de Kapel van ’t Gasthuis,
Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem, van 18 tot en
met 28 maart 2017
Het thema “Inspiratie” loopt als een rode draad
doorheen de tentoonstelling

Marie-Louise Draelants heeft dit borduurwerk
gemaakt, geïnspireerd door de quilt die gemaakt is
voor het 10 jarig bestaan van Calico House
Allerlei borduur- en kanttechnieken komen aan bod.
De borduursters geven doorlopend uitleg en
demonstraties in de Agora (vrij toegankelijk) en
verklappen u graag de kneepjes van het vak.
Ook te zien: schilderen op porselein en temari.
Alle dagen van 10 tot 17 uur
Inkom: € 5. -12 jaar gratis.
Info: Marie-Louise Draelants tel 03-237 70 04
Vingerhoedskruid23@hotmail.com
www.vingerhoedskruid.blogspot.com

Hoeks Naaimachines
Oude Bareellei 16-18
2170 Merksem
Tel/Fax: 03/645.96.36.
info@hoeksnaaimachines.be
www.hoeksnaaimachines.be

A PIECE OF CAKE.
Zweedse kaneelbolletjes
Susanne De Haes bracht deze lekkernij mee naar een
van onze ateliers. Iedereen smulde ervan en zij gaf
met veel plezier het recept omdat het zo gemakkelijk
is. Inderdaad.: IK heb het zelfs gemaakt en het lukte.
Alleen had ik ze iets te rijkelijk bestreken met het ei en
suiker zodat ze vastgeplakt waren aan het papiertje!
Ingrediënten :
50 gr bakkersgist
2,5 dl melk
150 gr Solo
0,5 theelepel zout
2 eetlepels suiker
400 gr bloem
Voor de vulling : 100 gr Solo - 200 gr donkere
kandijsuiker - 2 theelepels kaneel
Voor de afwerking : 1 losgeklopt ei met kandijsuiker
Smelt de boter, voeg de melk toe en giet dit
lauwwarme mengsel in een kommetje over de gist.
Roer eveneens suiker en zout door het mengsel.
Stort de gezeefde bloem in een beslagkom en voeg het
gistmengsel toe. Werk alles goed door elkaar tot een
soepel deeg, maak een bol en laat, onder een doek,
een uur rijzen.
Smelt intussen de boter voor de vulling en meng met
suiker en kaneel.
Verdeel de deegbal in 3 stukken en rol elk deel uit tot
een lap van ongeveer 20 x 30 cm.
Bestrijk elk deel volledig met de vulling en rol elk deel
op tot een rol van ongeveer 5 cm diameter.
Snij van de rollen plakken van ongeveer 2 cm en leg
ze in een papieren bakvormpje.
Laat nog 30 min rijzen en bestrijk ze dan met het
losgeklopt ei met kandijsuiker.
Bak 10 à 15 min in een voorverwarmde oven op 220°
Smakelijk ! Heerlijk bij een glas warme gluhwein na
een lekkere koude winterwandeling.

QUIP-DAG.
We mogen weer gaan quippen in
het MAS. Noteer alvast in uw
agenda: zaterdag 18 juni.
Music for Life is gestart en het MAS doet mee.
Zij stellen een aantal Aids Quilts tentoon in de
boulevard, doen allerlei acties en de opbrengst
daarvan schenken ze aan Sensoa. Meer info vind je
hier: http://www.mas.be/nl/pagina/aids-memorialquilts-de-mas-collectie

LESSEN.
De volgende lessen en workshops
worden door Ilse De Beer bij
Calico House, Vrijheidstraat 27 te Antwerpen
gegeven.
Cursus : Basis Patchwork.
Data : 4 lessen op zaterdagmiddag :
21/01, 11/02, 04/03, 25/03 van 13.00- 15.30 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 vrij. Op die manier krijgt u een
brede basis om verder te gaan.
Workshop : Quilttechniek
Data : zaterdag 25/02 van 10-15 uur
In deze workshop wordt de techniek van duimquilten
en het klassiek quilten geleerd. 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.
Cursus : Basis Applicatie
Data : 4 lessen op zaterdag:morgen
21/01, 11/02, 04/03, 25/03 van 10.00 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.
Workshop : Blokkenmap
Data: maandag 30/01 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.
Atelierwerking bij Calico House – Ilse
Kunt u niet meer verder met een quilt, heeft u
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
werk afmaken, met hulp daar waar gewenst is.
Iedereen werkt aan iets anders, of misschien ook niet.
Maar we helpen en steunen elkaar.
Nieuwe groep op vrijdag van 10-15 uur op
20/01, 03/02, 03/03, 07/04, 05/05, 02/06
Voor meer info en inschrijven :
lappenlot-ilse@telenet.be of 03/569.12.34

PICKLE DISH.
Velen van u hebben Ilse aan haar
“pickle dish” ( zie patroon hiernaast)
zien werken. Hij is bijna klaar en gaat
erg mooi worden.
Van Miranda Sol kreeg ik wat meer informatie over
dit patroon dat bij de tijd van het jaar past.
De “christmas pickle” is een kersttraditie in America.
Een glazen ornament in de vorm van een augurk
wordt verstopt in de kerstboom. Op kerstmorgen
krijgt het kind die de “pickle” vindt een extra kado of
wordt een jaar van extra geluk en voorspoed
voorspeld.
Er zijn verschillende verhalen over het ontstaan van
deze traditie. Het zou uit Laschau, Duitsland komen
waar deze ormamenten gemaakt werden:de zgn
“Weinachtsgurke”. Maar hier twijfelt men aan, in
Duitsland is er niets over bekend. Men denkt dat het
was om de glazen kerstornamenten te promoten die in
1890 door Woolworth werden geïmporteerd vanuit
Duitsland en Frankrijk.
Een ander verhaal komt uit Camp Sumter tijdens de
Civil War. Een soldaat was gevangen genomen en op
kerstavond smeekte hij zijn bewaker om een augurk
omdat hij zo’n honger had. Hij kreeg deze en
overleefde zijn gevangenschap. Terug thuis verstopte
hij ieder jaar een augurk in de kerstboom.

DE STATEN VAN AMERIKA.
South Carolina
De afkorting voor deze staat is SC, de bijnaam is de
Palmetto (palm) State. De hoofdstad is Columbia.
Ook deze staat werd bewoond door inheemse
stammen zoals Creek-Indianen.
South Carolina, dat genoemd is naar de Britse koning
Karel 1, was een van de 13 kolonies die in de 18e eeuw
in opstand kwamen tegen de Engelse overheersing
tijdens de Amerikaanse Revolutie.
In 1788 werd SC officieel de 8ste staat van de
Verenigde Staten. Er waren veel slaven. Bij Fort
Sumter vonden in april 1861 de eerste gevechten
plaats in de Amerikaanse Burgeroorlog die hier dan
ook begon.
De staat bestaat voornamelijk uit land met veel meren.
De belangrijkste rivier is de Savannah, die een groot
deel van de grens met Georgia vormt en bij de
gelijknamige plaats in de oceaan uitkomt. Voor de
kust liggen talloze kleine eilanden
De staatsbloem is de valse jasmijn en de staatsvogel is
de Carolina winterkoning, deze heeft roze pootjes en
is bekend voor zijn zeer luid gekwetter.

Een andere uitleg is dat de Kerstman 2 Spaanse
kinderen die door een herbergier in een vat met
augurken waren gestopt heeft gered. Dit was in de
plaats Berrien, Michigan bekend als Christmas pickle
capital of the world. Ieder jaar werd hier een grote
optocht gehouden en deze plaats is bekend om zijn
grote augurken produktie.
Wat er ook van waar is, het is nog steeds een traditie
in heel Amerika.
Wilt u ook een “pickle dish “ maken?
Wij verkopen de foundation patroontje hiervoor.
10 (bogen) in een zakje voor € 4.00
maakt een blokje van 20 cm

South Carolina: Hearth and Home

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN HEEL

VIVIENNE.
Op 29 oktober j.l. heeft
Lise een zusje gekregen. Ze heet Vivienne Leonie en
is de 2e dochter van onze jongste dochter Heleen en
haar partner Erik Petersen. Het gaat erg goed met
haar en wij genieten volop van ons vierde kleinkind.

