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               Nieuwsbrief van Calico House 
Beste Quiltsters,  
Het zomert volop en dat is aan alles te merken. Veel groen, prachtige bloemen, blijde gezichten en gelukkige 
mensen. Dat was zeker het geval bij onze Quipdag die we op 16 juni in het Mas hebben gehouden. Een goede sfeer 
met prachtige quilts, hieronder en verslag met wat foto’s. Dit was ook het geval op onze jaarlijkse ‘Show & Tell’. 
Greet heeft voor ons weer een lekker recept gemaakt met “zomerkoninkjes”(aardbeien) die nog volop verkrijgbaar 
zijn en heerlijk smaken. We bezoeken de staat Oklahoma, info over allerlei activiteiten, wat doet de Belgische 
Quiltersvereniging en nog veel meer. Ik wens iedereen een heerlijke zomer, goed uitrusten en ontspannen zodat we 
er straks weer tegen kunnen. Eerst hebben wij hier nog de SOLDEN, ik hoop u allen dan te zien., dan een stand op 
de zomerse Quilting Bee, (zie hieronder). En daarna gaan wij ook uitrusten en genieten, groetjes, Lisette.
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                              AGENDA. 
 

- Zomerse Quilting Bee Antwerpen op vrijdag 27 
juli 2018 van 10.30 tot 16 uur in het Recreatief, 
Doornstraat 600 te Wilrijk.                                                               
- Hobbysalon in de Nekkerhal te Mechelen.                      
Van 20-23 september 2018, thema “Logcabin”.   

- Nationale Patchwork Happening te Edingen van 
de Belgische Quilter Vereniging. Van 4-7 oktober 
2018. Open van 10 tot 17 uur. 

- Tentoonstelling van patchworkgroep ‘De Krinkels’, 
van 23 tot 25 november 2018, in zaal Boechout 
Vooruit. Open van 10.00 tot 17.00 uur.  
 



 

                               HOBBYSALON.  
 

                               Van 20 tot 23 september 2018   

                               (let op, dit jaar is het niet op 
woensdag) wordt het Hobbysalon in de Nekkerhal 
van Mechelen weer gehouden. Het thema voor de 
wedstrijd is: LOGCABIN. Maak een quiltje van exact 
20cm x 20cm, afgewerkt met een bies en volledig 
doorgequilt. Breng dit bij ons binnen, of bij Gobelin 
in Brugge, en u krijgt een gratis entree kaart. Tevens 
maakt u kans om een Singer naaimachine te winnen. 
De reuzequilt gaat weer groeien en wij zijn, zoals 
altijd, aanwezig met een verkoopstand waarin weer 
prachtige quilt te zien zijn. 

                            PIECE OF CAKE. 
                                                              
                                    luchtige aardbeientaart                                                                            
                                  van Greet Bostoen.                                                         
 
 
Benodigdheden: 
750 g aardbeien 
het sap van 1 citroen 
250 g volle yoghurt 
2 eiwitten 
1 cake 
125 g suiker 
8 gelatineblaadjes van 1,6 g per stuk 
Bereiding: 
Laat de gelatineblaadjes weken in koud water en knijp 
uit. Snij de cake in plakjes van ongeveer 1 cm. 
Mix 500 g aardbeien fijn en snij de rest doormidden 
Schep de gemixte aardbeien door de yoghurt. Klop de 
eiwitten stijf en voeg beetje bij beetje de suiker toe tot 
je een glanzend en stevig schuim krijgt. 
Verwarm het citroensap in een pannetje en laat hierin 
de uitgeknepen gelatine oplossen. 
Giet dit mengsel bij de aardbeienyoghurt en meng 
goed. Schep het opgeklopte eiwit onder het 
aardbeienmengsel. Plaats enkel de ring van een 
springvorm (26 cm) op een taartschotel en bekleed de 
randen met alufolie of vershoudfolie. 
Bedek de bodem met de plakjes cake zodat alles goed 
bedekt is. Schik op de cake de doormidden gesneden 
aardbeien (hou er nog enkele over voor versiering) 
Schep het aardbeienmengsel hier op en laat minstens 
5 uur opstijven in de koelkast. 
Verwijder de rand van de springvorm en de folie en 
versier de taart met nog enkele aardbeien. 
Je kan de cake ook vervangen door koekjes naar eigen 
keuze. Smakelijk. 
 

Er is nog plaats voor de busreis naar 
Festival of Quilts in Birmingham 

van 9 tot 12 augustus 
info bij: brigitte.mattens@gmail.com,  
09/355.61.49, GSM 0476/68 13 04 

 

                                          

                             DE STATEN 
                             VAN   AMERIKA. 
                                   “Oklahoma” 
                                   
                              Oklahoma wordt ook wel de   
                             “Sooner”staat genoemd, naar de   
                               kolonisten die zich ‘sooner’ 
(eerder) konden vestigen in de staat om het land te 
claimen. De standaardafkorting is OK en de 
hoofdstad is Oklahoma City. Zoals bij alle staten 
waren de oorspronkelijke bewoners indianen, de 
Caddo’s, waarvan er nog steeds afstammelingen 
wonen. De regio was lang in handen van de Span-
jaarden en Fransen, deze laatsten verkochten het 
uiteindelijk in 1803 aan de Verenigde Staten. 
In de jaren 1830-40 werden veel indianen uit andere 
delen van het land naar de regio gedeporteerd. De 
Chowtaw indianen, een van de stammen die dit lot 
ondergingen, gaven Oklahoma zijn huidige naam.  
In hun taal betekent okla “volk”en homa “rood”.  
Sommige indianenstammen hadden zwarte slaven in 
dienst. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog (1861-
1865) kozen bepaalde stammen partij voor de Con-
federatie (afscheiding van de zuidelije staten), waar-
voor ze na afloop zwaar gestraft werden door de 
federale overheid.. In 1889 nam de overheid de indi-
anen het aan hen gegeven land grotendeels weer af. 
Vanaf 22 april van dat jaar kon het door kolonisten 
kosteloos in bezit worden genomen. Zij die al eerder 
grond claimden, werden Sooner genoemd. In 1907 
werd Oklahoma officieel de 46ste staat van de  VS. 
Oklahoma ligt in het gedeelte van de Verenigde Staten 
dat de bijnaam Tornado Alley (tornadosteeg) heeft 
gekregen vanwege het grote aantal tornado’s. Op 3 
mei 1999 werd de staat getroffen door een serie 
tornado’s waarvan er een met windsnelheden van 510 
km. per uur, de zwaarste ooit gemeten. Deze tornado 
bereikte de buitenwijken van Oklahoma City en 46 
mensen kwamen om.  
In Oklahoma wordt nog steeds de doodstraf uitge-
voerd. Begin 2014 liep een executie fout en de ter-
doodveroordeelde leed onnodig pijn, pas een uur na 
de injectie overleed hij aan een hartaanval. 
Op 19 april 1995 pleegde Timothy McVeigh een 
bomaanslag op een gebouw van de overheid in 
Oklahoma City waardoor 168 mensen om het leven 
kwamen.  
De staatsvogel is de zwaluwstaart-koningstiran en de 
staatsbloem is de mistletoe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             



                           BELGISCHE 
                           QUILTERS  
                           VERENIGING. 
 

                Sedert begin dit jaar doe ik de 
                                redactie van de Quilt Info, het 
driemaandelijks magazine van de Belgische Quilters 
Vereniging.  Toen ik onlangs bij Lisette op bezoek 
was, kwam de BQV ter sprake en één van haar 
klanten vroeg me waarom ze lid zou willen worden. 
Mijn antwoord was :   

• Voor je lidgeld van 25 EUR per jaar krijg je vier 
mooie magazines met nieuws uit de quilt- en 
patchworkwereld, patronen enz.  Heb jij een 
mooie quilt met een verhaal, of heb je een 
interessante tentoonstelling gezien en foto's 
genomen, of heb je een patroon gemaakt dat je 
graag met anderen wil delen, dan kan je als lid ook 
zelf een stuk inzenden.  

• Je kan je favoriete quilt(s) aan iedereen tonen door 
gratis deel te nemen aan de jaarlijkse nationale 
tentoonstelling in Edingen. Wie deelneemt kan 
meteen ook gratis de tentoonstelling bezoeken.  

• Om de twee jaar organiseert de BQV ook een 
wedstrijd voor haar leden, met mooie prijzen.   

       Dit jaar is het thema "Log Cabin".  
• De BQV is lid van de European Quilters 

Association.  Die organiseert ieder jaar een 
reizende tentoonstelling met meestal kleine 
werkjes uit alle lidstaten.  

      Jij kan ook gratis hieraan deelnemen.  
• Eén keer per jaar is er een nationale ledendag van 

10 tot 16 uur, met een show & tell, een mini-
tweedehandsmarkt, demonstraties, lunch en taart.  
Je kan eveneens deelnemen aan de tombola en 
misschien de hoofdprijs winnen : een verblijf in 
Blankenberge.  Wie wil kan een blok maken.  Die 
worden daarna per kleur samen gelegd en onder 
de deelnemers verloot.  

• In maart organiseert de BQV een patchwork 
midweek en weekend verblijf in Blankenberge, 
met tal van workshops.  

• De BQV promoot zowel klassiek patchwork als 
modern patchwork, art quilting, handwerk en 
machinaal werk.  Alle vormen van quilten komen 
aan bod.   

• Daarnaast organiseert de BQV en haar provinciale 
afdelingen reizen en uitstappen naar o.a. 
Wilwerwiltz en Sainte-Marie-aux-Mines.  

• Er zijn provinciale afdelingen, zij organiseren een 
jaarlijkse provinciale dag, quilt cafés en andere 
bijeenkomsten.  

• Als lid krijg je korting op de uitstappen en de 
evenementen 

Wat doet de BQV nog meer? Ze promoot het 
patchwork en quilten door een stand te verzorgen op 
o.a. Creativa en de Hobbysalons in Kortrijk, Hasselt 
en Mechelen. 
 
Maar het allerbelangrijkste is dat de Vereniging bestaat 
uit mensen zoals jij en ik, die zich belangeloos inzet-
ten voor het promoten van hun en jouw hobby, die 

geloven dat leuk samenwerken en een prettige tijd 
samen beleven nog altijd kan.  Het is één grote familie 
en ik vind het een eer om er deel van uit te maken.  
Jasmine De Beuckelaer 
deredactie@belgiumquilt.be 
 
voor het laten doorquilten op een longarm machine voor het laten doorquilten op een longarm machine voor het laten doorquilten op een longarm machine voor het laten doorquilten op een longarm machine 

kan u terecht bij:kan u terecht bij:kan u terecht bij:kan u terecht bij:    

 

 

MJ QUILTSTAR STUDIO 

WWW.MJ-QUILTSTAR-STUDIO.BE 

INFO@MJ-QUILTSTAR.BE 

TEL: 0032 468 17 48 18 

 
 

 
 

 

                                                       QUIP-dag. 
 

 

                                                     Op zaterdag 16 juni was het 
                                      weer Internationale Quip dag. 
                                      Met ruim 70 personen 
hebben we een heerlijke dag gehad op de bovenste 
verdieping van het MAS (Museum aan de Stroom) te 
Antwerpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er werd heel wat gebabbeld en gelachen en onder-
tussen werden er ook wat steekjes genaaid.  
We hebben zelfs de ATV (Antwerpse Televisie) op 
bezoek gehad en we konden onszelf s’avonds op tv 
bezig zien. Ik bedank Els en Yvonne voor het orga-
niseren ervan en alle anderen die hebben meege-
holpen om de tafels en stoelen neer te zetten, quilts 
op te hangen etc.  
Ook natuurlijk iedereen die aanwezig was.  
Een speciale dank voor Rudy die vanop een veilige 
afstand alles in de gaten hield en wij ons veilig 
voelden. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                 TENTOONSTELLING 
 

                                 ‘de KRINKELS’. 
                               
                                 Patchworkgroep “De Krinkels” 
bestaan 25 jaar en komen wekelijks samen, verdeeld 
over 3 groepen. Meestal werken ze aan hun eigen 
patchworkprojecten maar soms rond een bepaalde 
opdracht. Zo hebben ze al een placemat, kerstquiltje, 
quilt met een opgelegde kleur (zwart/wit + een kleur), 
een quilt met letters en/of cijfers gemaakt.  
En voor hen die van een uitdaging houden was er een 
30cm x 30cm project, naar een vooraf gekozen thema. 
Uiteindelijk waren er 16 personen die hieraan mee-
deden, ieder koos een onderwerp, bijv. dierentuin, 
cirkels, recyclage, doorkijk enz. enz.  
Nieuwsgierig naar de resultaten?  
Kom dan kijken in het Theater Vooruit, St. Bavoplein 
17 te Boechout.  Voor de vijfde keer stellen zij nu 
tentoon. Op de vorige tentoonstelling hingen er 187  
werkstukken, zeker de moeite waard dus. 
Open van 10-17 uur op 23, 24 en 25 november. 
Toegang gratis, cafetaria voorzien. 
Mooie tombolaquilt te winnen!!!! 

 
 
 

                              ZOMERSE QUILTING  
                              BEE. 
 
                             De Provinciale verantwoorde-  
                                  lijken van de Belgische Quilters 
Vereniging organiseren de jaarlijkse zomerse quilting 
bee op vrijdag 27 juli 2018 van 10.30 tot 16 uur.  
Het vindt plaats in het Recreatief,  
                 Doornstraat 600, 2610 Wilrijk.  
15 euro voor leden,18 euro voor niet-leden.  
Hiervoor krijg je een gezellige dag, vol info en een 
gezellig babbel met mede enthousiaste quilters en daar 
bovenop nog een heerlijke lunch. 
Voor meer info en inschrijven: Duffy 0476 64 75 14 
                                              Marleen 0495 24 47 80 
                                                  Chris 0473 30 14 52 

 

                                SHOW & TELL. 
 
                               Gisteren, vrijdag 29 juni, hebben  
                               we onze jaarlijkse  ‘Show & Tell”  
                               gehouden. Dit is de afsluiting  van 
het “werkjaar”. De quiltsters die bij ons atelier volgen, 
of lessen, komen dan tesamen om de resultaten van 
het afgelopen jaar te “showen” en over van alles te 
ver”tell”en. We waren met ruim 60 vrouw en hebben 
een heerlijke, zonnige dag gehad aan de oever van de 
Schelde op Linkeroever. Veel mooie quilts zijn er  
weer gemaakt, het lijkt wel of het ieder jaar beter, 
meer en mooier wordt.  
Iedereen bedankt voor jullie komst, enthousiasme en 
klandizie. Een fijne zomer, maar ik hoop jullie nog te 
zien tijdens de  
 
 
 
 
 

VAN 3 JULI T/M 19 JULI 2018 
 
Er zijn ondertussen een aantal mooie zomerstoffen 
binnengekomen:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier word je toch helemaal vrolijk van! 
Ze zijn van het merk Makower uit de serie Sundance 
en kosten € 16.50 per m. 
 

Wie er durft te zeggen dat Patchwork niet in het 
huidige mode of interieur beeld past leest liever eerst 

het artikel in de Knack Weekend nr. 26. 
Hierin staat dat Calvin Klein een aantal unieke Feltri-
zetels heeft gepresenteerd die bekleed zijn met 

authentieke Amerikaanse quilts uit de 19e en 20e eeuw. 
Raf Simon, creatief directeur bij CK, Belg en ooit nog 
bij mij in de winkel geweest vanwege zijn interesse in 

quilts, gaf deze zetels een upgrade. 
3 foto’s zijn te zien en ze zijn echt prachtig. 

 
ZOMERSLUITING 

24 JULI EN WEER OPEN OP                                                                    
DINSDAG  4 SEPTEMBER 2018 


