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               Nieuwsbrief van Calico House 
Beste Quiltsters,  
Nog steeds stralende zon als je naar buiten kijkt, het kan niet op. Ik hoop dat iedereen van deze prachtige zomer 
heeft genoten en voldoende energie heeft opgedaan om een goed najaar en winter te hebben.  
Wij kunnen er tegen en zijn al begonnen.Vorig weekend hebben we het Hobbysalon in Mechelen gehad en nu zijn 
we ons aan het voorbereiden voor de tentoonstelling van de Belgische Quilters Vereniging in Edingen.  
Doordat wij daar aanwezig zijn met een verkoopstand is de winkel deze maand niet open op de 1ste zaterdag maar 
op de 2e zaterdag van de maand. Overal langs de kant van de weg zie je pompoenen liggen, Greet heeft, heel 
toepasselijk, een recept voor een heerlijke pompoentaart. Ilse heeft nog een paar lessen kunnen plannen in haar 
drukke agenda. Verder nog wat tips, info deze keer bespreken we geen staat in Amerika maar blijven we dichter bij 
huis en vertel ik wat meer over het plaatsje Edingen waar deze week de tentoonstelling is van de Belgische Quilters 
Vereniging en waar ik u in grote getallen hoop te zien. Veel plezier met deze nieuwsbrief, groetjes, Lisette.
 

                                                      OPENINGSUREN CALICO HOUSE 

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

in oktober eenmalig niet de 1ste  maar de 2e zaterdag

 

                      AGENDA. 
                 
 
- Nationale Patchwork Happening te Edingen van 
de Belgische Quilters 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.  

- “Op reis in een schilderij van Marthe Donas”, 

Van 13 okt. tot 11 nov. 2018 op donderdag en 
zaterdag van 13-17 uur, zondag van 11-17 uur in het 
Museum Marthe Donas, Rue de la Montagne 36 in 
Ittre. Tentoonstelling van de Crossroad quiltsters. 
Hieronder meer info. 
- Quiltcafe Antwerpen, nieuwe lokatie , WZC Sint 
Jozef, Kruizermunt 15, Wommelgem , op 12 okt., 9 
nov., 14 dec. 2018 van 10- 16 uur.  

 

winkel is open op zaterdag 13 oktober 
i.p.v. 6 oktober 2018 



 

                      
                   HOBBYSALON. 
 
                    Vorige week was het Hobbysalon in de 
Nekkerhal van Mechelen. Dit jaar was het evenement 
met één dag ingekort, maar dat was niet te merken aan 
het aantal bezoekers, gelukkig.  We hadden een grote 
verkoopstand en tegenover ons had het Quiltersgilde 
een plaats waar mooie quilts hingen van o.a.  
quiltgroep “Ooiekooi” uit Lier.  
De “Patchmadammekes” uit Vilvoorde waren ook 
van de partij en in hun stand waren veel mooie quilts 
te bewonderen. Zij hebben daar met een groepje 
enthousiaste dames de boel vermaakt en ik weet zeker 
dat er daardoor weer veel nieuwe quiltsters zijn 
geboren. Bedankt. 
Zoals u al kan lezen was het een gezellige sfeer.  
We hadden deze keer veel inzendingen voor onze 
reuzequilt die helaas niet kon hangen maar wel mooi 
gedrapeerd in een stand lag.  
Het thema was “logcabin” en Ria Mille, de oprichtster 
van quiltgroep “Ooiekooi” wilde met veel plezier ons 
onpartijdig jurylid zijn. Zij heeft het quiltje van Josiane 
Poppé eruit gehaald als winnaar. Proficiat Josiane, de 
Singer naaimachine staat bij ons voor je klaar.  
De 2de en 3de plaats waren voor resp. Agnes Thijs en 
Mary Spiessens. Agnes mag haar prijs bij Gobelin in 
Brugge ophalen en Mary bij mij in Antwerpen. 
Proficiat en een dikke merci aan alle quiltsters die mee 
hebben gedaan. 
Voor het Hobbysalon in Antwerpen, dat gehouden 

zal worden van 7-10 mrt. 2019, is het thema:  
             Alle Vogels Vliegen.  
Maak een quiltje van exact 20cm x 20cm volgens 
opgegeven thema, quilt het door en zet er een 
afwerkbies aan. Tegen inlevering ontvangt u een gratis 
entree kaart en tevens maakt u kans om een Singer 
naaimachine te winnen, meedoen dus.  
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Inzending Josiane Poppé 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzending Agnes Thijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzending Mary Spiessens 
                 

                     WIST U DAT........... 
              Heel vaak vertel ik iets aan  klanten   
                waarvan ik denk dat ze dat wel weten  
                maar dan trekken ze een gezicht van:  
                ...nooit van gehoord.  
                Onlangs vertelde ik nog aan iemand dat 
wanneeer je een stof waarin zilver of goud verwerkt 
ziet, je die nooit moet spoelen met azijn of zout.  
We doen dat om de kleuren te fixeren, maar 
- het goud of zilver zal door de inwerking van het 
zout of azijn gaan oxideren. 
- om een kleurige quilt veilig te wassen doe er “color 
catcher” doekjes bij. Deze zijn overal te koop en 
zorgen ervoor dat de kleuren niet doorlopen. 
- prikt u in uw vinger en valt er een druppeltje bloed 
op uw mooie lichte quilt. Geen paniek. Neem een 
lang stuk van uw katoenen rijggaren in uw mond en 
druk dit op de vlek.  
Het bloed verdwijn als sneeuw voor de zon. Dit werkt 
alleen met uw eigen speeksel en bloed. 
- om uw quilt mooi recht te laten hangen werk hem af 
met een bies die op maat is: de maat neemt u door 
boven, onder en in het midden te meten en als deze 
maten afwijken het gemiddelde te nemen.  
 
Dit zijn weetjes die misschien voor u niet nieuw zijn. 
Heeft u ook nog wat van deze wijsheden, deel ze met 
ons, misschien zijn ze voor u niet nieuw maar voor 
een ander wel. Bedankt. 



 

Hoeks Naaimachines 

Oude Bareellei 16-18 

2170 Merksem 

Tel/Fax: 03/645.96.36. 

info@hoeksnaaimachines.be 

www.hoeksnaaimachines.be 

 
     

                 

                 A PIECE OF CAKE. 
 
POMPOENTAART MET CHOCOLADESAUS 
Ingrediënten: 
650 g pompoen (nettogewicht) 
4 eieren 
150 g griessuiker 
80 g malse boter 
150 g zelfrijzende bloem 
20 cl room (20%) 
200 gr chocolade 
een mespuntje zout 
Bereiding: 
Snij de pompoen in blokjes, doe ze in een kom met 2 
eetlepels water er bij. 
Dek af en laat 2x7 min koken in de microgolfoven op 
800 W waarbij je halfweg de kooktijd omroert. (ze 
moeten goed mals zijn) Laat lauw worden. 
Verwarm de oven voor op 180 °C. 
Meng de eieren en de suiker zeer goed en doe er de 
malse boter, zout en de bloem bij; klop opnieuw ( dit 
gaat het beste met een elektrische garde) Mix de 
pompoen tot puree, voeg bij het deeg en klop 
nogmaals op. 
Giet in een bakvorm waarvan je de wanden en de 
bodem hebt beboterd. (een glazen bakvorm is hier 
ideaal) Laat 20 min bakken in de oven. 
Chocoladesaus: 
Breng de room aan de kook in een steelpan, neem van 
het vuur en doe er de fijngehakte chocolade in en laat 
1 min rusten. Meng zeer goed 
Dien de taart op met de warme saus apart. 
Smakelijk, Greet Bostoen. 

 
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 

 
 

     

            ANTWERPS QUILTCAFE. 
             
             Vanaf september 2018 gaat het quilt café 
door op een nieuwe locatie nml: WZC Sint Jozef, 
Kruizemunt 15, 2160 Wommelgem, vergaderzaal 1.  
Er is voldoende parkeerruimte, zowel aan het woon-
&zorghuis zelf als aan de serviceflats. Deze zijn beide 
bereikbaar via de hoofdingang aan de Kruizemunt 15. 
Met het openbaar vervoer is het gemakkelijk  bereik-
baar met de buslijnen 243, 420, 421, 422 en 423. 
We komen telkens iedere 2e vrijdag van de maand bij 
elkaar van 10-tot 16 uur. 
Voor meer info: Duffy: 0476/647514 
        Marleen: 0495/244780 of Chris: 0473/301452 
 
                           “Op reis in een schilderij van  
                                  Marthe Donas”. 
                                De textiele kunstwerkstukken zijn te zien  

                            van 13 oktober tot 11 november 2018. 
                                  donderdag en zaterdag 13-17u   
                                           zondag 11-17u. in 

                                    
              Rue de la Montagne, 36 - 1460 Ittre       
                   www.museemarthedonas.be 

Een tentoonstelling in MSK Gent over Marthe Donas Een tentoonstelling in MSK Gent over Marthe Donas Een tentoonstelling in MSK Gent over Marthe Donas Een tentoonstelling in MSK Gent over Marthe Donas 
(1885(1885(1885(1885----1967), een k1967), een k1967), een k1967), een klinkende naam  van de linkende naam  van de linkende naam  van de linkende naam  van de 
internationale avantinternationale avantinternationale avantinternationale avant----garde, bracht Monique Gilbert op garde, bracht Monique Gilbert op garde, bracht Monique Gilbert op garde, bracht Monique Gilbert op 
een idee voor een nieuw textielproject.  Een project rond een idee voor een nieuw textielproject.  Een project rond een idee voor een nieuw textielproject.  Een project rond een idee voor een nieuw textielproject.  Een project rond 
één schilderij zou de kunstenares nog meer in de één schilderij zou de kunstenares nog meer in de één schilderij zou de kunstenares nog meer in de één schilderij zou de kunstenares nog meer in de 
kijker plaatsen. Uit  kijker plaatsen. Uit  kijker plaatsen. Uit  kijker plaatsen. Uit  “Abstracte Compositie nr. 6” 1920 “Abstracte Compositie nr. 6” 1920 “Abstracte Compositie nr. 6” 1920 “Abstracte Compositie nr. 6” 1920 
( 63cm x 48cm) ( 63cm x 48cm) ( 63cm x 48cm) ( 63cm x 48cm) kokokokoos elke Crossroads deelnemer een os elke Crossroads deelnemer een os elke Crossroads deelnemer een os elke Crossroads deelnemer een 
vierkant van 15 cm.  Dit detail  werd  exact uitvergroot vierkant van 15 cm.  Dit detail  werd  exact uitvergroot vierkant van 15 cm.  Dit detail  werd  exact uitvergroot vierkant van 15 cm.  Dit detail  werd  exact uitvergroot 
tot 90 cm x 90 cm.  De materialen die gebruikt werden tot 90 cm x 90 cm.  De materialen die gebruikt werden tot 90 cm x 90 cm.  De materialen die gebruikt werden tot 90 cm x 90 cm.  De materialen die gebruikt werden 
zijn eigen geverfde katoen, commerciële katoen, eigen zijn eigen geverfde katoen, commerciële katoen, eigen zijn eigen geverfde katoen, commerciële katoen, eigen zijn eigen geverfde katoen, commerciële katoen, eigen 
viltwerk, fluweel, recyclage stoffen enz.  Met een viltwerk, fluweel, recyclage stoffen enz.  Met een viltwerk, fluweel, recyclage stoffen enz.  Met een viltwerk, fluweel, recyclage stoffen enz.  Met een 
miniatuminiatuminiatuminiatuur textielwerk van 15cm kan de bezoeker ur textielwerk van 15cm kan de bezoeker ur textielwerk van 15cm kan de bezoeker ur textielwerk van 15cm kan de bezoeker 
interactiefinteractiefinteractiefinteractief  meewerken en  zoeken waar het gekozen   meewerken en  zoeken waar het gekozen   meewerken en  zoeken waar het gekozen   meewerken en  zoeken waar het gekozen 
detail in het schilderij van Marthe Donas voorkomtdetail in het schilderij van Marthe Donas voorkomtdetail in het schilderij van Marthe Donas voorkomtdetail in het schilderij van Marthe Donas voorkomt.  
Monique Gilbert-Oversteyns,  

Initiatiefnemer project Marthe Donas. 

monique.gilbert@skynet.be    

www.moniquegilbert.be  
                    
 

                  LESSEN. 

                     De volgende lessen en workshops  
                     worden door Ilse De Beer bij  
                     Calico House gegeven. 
Cursus : Basis Patchwork. 
Data : 4 lessen op zaterdag  : 13/10 - 20/10 - 10/11 - 
08/12 van 13:00 tot 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 echter vrij. Op die manier hebt u een 
brede basis om op verder te bouwen.  
 



 
Cursus : Traditioneel Handquilten. 
Data : 5 lessen op zaterdag: 13/10 - 27/10 - 24/11 - 
15/12 - 19/01 van 10:00 - 12:30 uur. 
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 : Basis Applicatie. 
Data : 4 lessen op zaterdag: 20/10 - 10/11 - 08/12 
van 10:00 - 12:30 uur ,19/01 namiddag 13:00 - 15:30 
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. 
 
Atelierwerking bij Calico House – Ilse. 
Kunt u niet meer verder met een quilt, heeft u 
misschien 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 kan u uw werken 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 10.00 tot 15.00 uur 
22/9, 20/10, 17/11, 15/12, 26/01,8/2???, 27/4, 25/5 
en op 22/6 
Voor meer info : lappenlot-ilse@telenet.be of   
                                    03/569.12.34 
 

          Nationale Patchwork 
        Happening van 

4 t/m 7 okt. 
                van 10-17 uur in de Acaciazaal 
             van het Park van  Edingen. 

De stad Edingen (in het frans Enghien) ligt in de Belgische 
provincie Henegouwen en is een faciliteitengemeente (d.i. 
dat de gemeente moet, als de burger daarom vraagt, ook in 
één van de andere 3 landstalen, hun diensten aanbieden). 
Het ligt op zo’n 30 km van Brussel en de stad telt ruim 
13000 inwoners. De stad Edingen ligt aan de oude 
Romeinse heirbaan en behoorde in de Karolingische tijd 
tot de Brabantgouw, het was vooral bekend door de 
produktie van wandtapijten. Edingen was vroeger in het 
bezit van de familie Arenberg. Het noorden van de provin-
cie werd door de Fransen in de 18e eeuw bij het Dijle 
departement gevoegd terwijl Edingen in het departe-ment 
Jemappes kwam dat in 1815 tot de Nederlandse provincie 
Henegouwe werd omgedoopt. Tot voor de 2e W.O. was de 
bevolking voornamelijk nog Nederlandstalig, uiteindelijk, 
ondanks het toekennen van de talenfaciliteit, verfranste het 
stadje meer en meer. Het centrum is erg klein maar 
ondanks dat biedt het de aanblik van een echt stadje met 
vele oude huizen. Er is ook wel wat te zien in Edingen o.a. 
het wandtapijtenmusuem in het Huis Jonathas (16e eeuw), 

de kerk en klooster van de kapucijnen met een musuem 
van de familie van Arenberg. 

De tentoonstelling is het park van Edingen dat een 
ommuurd domein is van 182 hectaren. In 1166 is op deze 
plaats een kasteel bekend, dat vernield werd door 
Boudewijn V van Henegouwen. Begin 13e eeuw werd het 
herbouwd. In 1606 kocht Karel van Arenberg het voor 
270.000 pond van Hendrik IV, zij lieten eerst een 
kapucijnerklooster bouwen met verschillende prachtige 
tuinen die tot de mooiste van Europa werden gerekend. 
Door een brand in het kasteel in 1645 moesten heel de 
vleugels herbouwd worden. Dankzij etsen weten we hoe 
het er toen uitzag: Fonteinen, waterpartijen, paviljoenen, 
triomfbogen, standbeelden, orangerie, een kunstmatige 
grot waarin namaakvogels floten en nog veel meer. Op een 
verhoging was een zevenkantig paviljoen gebouwd. Het 
uitkijkterras was bereikbaar via een beweegbare trap met 
windas, het kon niet op. In 1775 vond een jachtongeval 
plaats. Lodewijk Engelbert van Arenberg kreeg een schot 
hagel in zijn gezicht en werd op 24 jarige leeftijd blind. Dit 
weerhield hem er niet van om toch door te gaan met zijn 
grootse plannen voor een nieuw kasteel, ter vervanging van 
het oude dat reeds sterk in verval was. Maar door de 
politieke instabiliteit kon het niet doorgaan en liet hij elders 
in het park een somptueus landhuis optrekken, dat net, 
nadat het af was, volledig afbrandde.  

Daarna had het domein veel te lijden onder de de Franse 
revolutie. In 1793 werd het volledig geplunderd en sloegen 
de Arenbergs op de vlucht. Na hun terugkeer was het 
kasteel in zodanig slechte staat dat het werd gesloopt op de 
Kapelletoren na. Hierna ging het steeds slechter, zo nu en 
dan een opleving. In 1913 werd nog begonnen met de 
bouw van het nieuwe kasteel. Twee vleugels werden nog 
aangebouwd in 1926 . Naar aanleiding van de onteigening 
voor de aanleg van de A8 werd het domein te koop 
gesteld.  In 1998 werd het door de gemeente Edingen 
gekocht en werd er een begin gemaakt met het 
reconstrueren van het park. 

Vorig jaar ging ik samen met mijn man en kleinzoon op 
zondag even een kijkje nemen op het dorpsplein. Er was 
een geanimeerde braderie aan de gang en we gluurden 
voorzichtig in het mooie kerkje. Onmiddelijk werden we 
verwelkomd door de pastoor die ons meteen van alles, in 
het Nederlands, vertelde. De Gotische Sint-Niklaaskerk is 
sinds 1947 een beschermd monument. In de loop van de 
geschiedenis werd de kerk meermaals vernield, geplunderd 
of getroffen door brand en daardoor verscheidene malen 
opnieuwe gerestaureerd. In de toren bevindt zich een 
beiaard met 51 klokken waarvan de oudste uit 1566 dateert. 
Op de gebrandschilderde ramen is het Sacrament van 
Mirakel afgebeeld (Brusselse joden doorsteken een hostie 
die begint te bloeden). 

Al met al zeker de moeite om volgende week naar Edingen 
te komen. Buiten het zien van prachtige quilts kan u ook 
van al het andere moois genieten. Tot dan. Lisette. 

Let op: 
doordat wij aanwezig zijn in Edingen met een 

verkoopstand is de winkel  
niet open op de 1ste zaterdag van oktober 

maar op de 2e, nml  13e okt. 2018 


