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Nieuwsbrief van Calico House
Woensdagmorgen, 25 maart 2020: Ik zit in mijn winkel, de deur is dicht en dat zal ook zo blijven, geen klanten om
te helpen. Vreemd gevoel, maar gelukkig volop werk te doen, zoals een begin maken met deze nieuwsbrief.
Overbodig om te melden dat door het Corona virus de winkel gesloten is, er geen lessen, ateliers en workshops zijn.
We worden teruggefloten, hopelijk niet voor lang en we zullen met ons allen het virus verslaan. Blijf allemaal
gezond, gebruik uw verstand en luister naar de officiële berichtgevingen en volg ze op.
Gelukkig hebben wij een hobby die wij goed binnen kunnen uitoefenen, de meeste van ons hebben genoeg stoffen,
althans dat is toch iets wat ik op beurzen vaak hoor, om de tijd door te komen. Het Hobbysalon te Antwerpen dat
eind februari was had ook al te lijden van het beginnende virus. Minder bezoekers, maar wel hele enthousiaste, niet
veel inzendingen voor onze reusequilt maar wel hele mooie.
Greet heeft voor ons een heerlijk recept: Appelgembercake met honingsiroop, heel gezond en goed voor een zere
keel (gember en honing). Een bezoek via deze nieuwbrief aan de staat Florida met een ingewikkelde ster, een
uitdaging om hem te maken.
Ik wil u via deze weg een “handje” helpen in deze moeilijke tijd, en wel een Antwerps handje, wat dat is vertel ik u
hieronder met een zelf ontworpen patroon. Een aanbieding voor een mooi pakketje en deze nieuwsbrief is weer vol.
Ik wens dat iedereen gezond is en blijft, dat we weer snel elkaar zien, blijf quilten en blijf positief,
Lisette.

DE WINKEL IS GESLOTEN
U kan wel via de mail, telefoon, website materiaal bestellen.
Zolang ik nog naar de post kan is het geen probleem op iets op te sturen.

AGENDA.
Deze is even leeg tot alles achter de rug is.

HOBBYSALON.
Eind februari was het Hobbysalon te
Antwerpen. We hadden zoals al vele
jaren weer een wedstrijd met als thema:
“sterrenbeeld”. Het bleek niet zo gemakkelijk te zijn,
we hadden maar 6 inzendingen, die wel allemaal erg
mooi waren. De winnaar:

Marleen van Veen heeft een Singer naaimachine
gewonnen en was daar heel blij mee.

Muriel van Luijk-Blumauer krijgt van Calico House
een stofpakket voor haar inzending.
Voor dat het Hobbysalon begon zijn er veel inzendingen van de vorige keren weer aan de grote quilt
genaaid. Hij wordt zo groot dat het voor de organisatie heel moeilijk is om hem op te hangen. Hij hing
spijtig genoeg ook niet in Antwerpen, blijkbaar wel in
Kortrijk. We hebben nu besloten om de quiltjes in
lange banen aan elkaar te naaien en die hier en daar
tijdens het Hobbysalon op te hangen.
Hopelijk geeft dit u weer inspriratie om mee te doen.
Het thema voor Mechelen, als het doorgaat en anders
voor volgend jaar in Antwerpen, is:

Puzzel.

Maak een quiltje van exact 20cm x 20cm met dit
thema, doorgequilt en afgewerkt en breng dit bij ons
binnen. Ik hoop dat het Hobbysalon in Mechelen
gewoon door kan gaan van
17 t/m 20 september 2020.

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

A PIECE OF CAKE.
Appelgembercake met honingsiroop
Ingezonden door Greet Bostoen
Benodigdheden:
2 appelen
250 g boter op kamertemperatuur
300 g lichtbruine basterdsuiker
4 eieren
350 g zelfrijzende bloem
1/2 kl zout
1/2 kl gemberpoeder
3 cm verse gember.
Honingsiroop:
60 g honing
50 g kristalsuiker
50 g water

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 170°C.
Snij anderhalve appel in blokjes en de overblijvende
helft in fijne maantjes voor op de cake, zet opzij.
Meng de boter en de basterdsuiker in mengkom van
de keukenrobot tot een zacht en romig mengsel.
Doe er 1 voor 1 de eieren bij en meng goed tot alles is
opgenomen.
Spatel de bloem, het zout en het gemberpoeder
voorzichtig door het boter-eimengsel.
Rasp de verse gember en meng samen met de blokjes
appel goed door het deeg.
Vet een bakvorm in en bestrooi met bloem, leg de
plakjes appel op de bodem en verdeel het deeg erover.
Bak de cake 55 min in de voorverwarmde oven of tot
er een satéprikker droog uitkomt.
Honingsiroop:
Doe alle ingrediënten in een steelpannetje en zet op
een zacht vuur.. Warm al roerend op maar laat het
mengsel niet koken,tot de kristalsuiker is opgelost.
Laat afkoelen.
Haal de cake uit de oven en laat 10 min afkoelen.
Prik met een satéprikker gaatjes over gans de cake en
giet er dan de honingsiroop voorzichtig over.
Smakelijk, Greet Bostoen
Hoeks Naaimachines
Oude Bareellei 16-18
2170 Merksem
Tel/Fax: 03/645.96.36.
info@hoeksnaaimachines.be
www.hoeksnaaimachines.be

DE STATEN VAN AMERIKA.
FLORIDA
Florida ligt in het zuidoosten van de Verenigde Staten
en heeft een subtropisch klimaat. Veel gepensioneerde
Amerikanen vestigen zich mede daarom in Florida en
de bevolking groeit snel. Sinds 2014 is het de staat
met op twee na meeste inwoners, na Californië en
Texas. De naam is afgeleid van de Spaanse naam: La
Florida (de bloemrijke), waarbij de klemtoon echter
niet op de i maar op de o komt te liggen.

Onze naaimachines maken overuren op dit moment,
iedereen is ijverig bezig. quilts worden afgemaakt,
boorden en afwerkbiezen aangezet. Er worden mondmaskers gemaakt, kleding, knuffels, kussens en eindelijk dat leuke kleedje voor je kleindochter enz. enz.
Mijn machine staat ook niet stil. Ik heb voor het
eerst in mijn quiltloopbaan een quilt volledig met de
machine gemaakt en gequilt en ik moet eerlijk zeggen
dat ik er best trots op ben. Hier het resultaat
175 x 2m40

De meest gesproken talen zijn Engels en Spaans.
De hoofdstad is Tallahassee; Jacksonville en Miami
zijn de grootste steden. Een derde van de bevolking is
van Cubaanse afkomst. Orlando staat bekend om zijn
pretparken o.a. Disney World en Universal Orlando
Resort. Daytona Beach, een vakantieplaats waar echt
alles kan en mag.
Florida werd in 1513 ontdekt door Juan Ponce de
León die volgens een legende op zoek was naar de
fontein van de eeuwige jeugd. Daarna hebben nog
vele anderen Florida verder verkend., het werd een
strijd tussen de Engelsen en Spanjaarden. In 1819
werden deze laatsten gedwongen Florida aan de VS te
geven. Het werd een land van modder, muskieten
kikkers en alligators genoemd. In 1845 werd het de
27e staat van de VS. Eind 19e eeuw kwam Flagler en
zijn compagnon Rockefeller, die beiden heel rijk
waren geworden door hun bedrijf Standard Oil. Zij
hebben de staat tot grote bloei gebracht door het
bouwen van hotels, spoorlijnen etc. Miami was nog
een onbeduidend dorp maar werd met hotels omgetoverd tot de Nieuwe Riviera en groeide uit tot een
metropool.
Zo werd Florida een welvarende staat, ook de filmindustrie trok hier naar toe. Twee orkanen en de crisis
van de jaren 30 brachten hierin verandering en de
economie kreeg een flinke klap.
De staatsbloem is de Oranjebloesem en de staatsvogel
de Spotlijster.
Hieronder 2 sterren die op de ster van Florida lijken.
Het is een eigen versie want de originele kreeg ik niet
getekend met mijn EQ programma, nog eens oefenen
genoeg tijd de volgende weken.

eigen versie 1

eigen versie 2

Hij is best groot en dat kreeg ik onder allemaal onder
mijn machientje, nooit gedacht De stoffen zijn van de
serie: A Day at the Lake van Laura Marshall,
Wilmington prints. Ze zijn € 18.50 per m.
Nog een quiltje, volledig met de machine in de
“foundation” techniek zijn mijn “corona” huisjes.
Ik was hier net aan begonnen toen we binnen moesten blijven. Een herinnering voor als straks alles weer
normaal is en we dit nooit mogen vergeten. Ik heb er
een pakketje van gemaakt, met foundation patroontjes
komt het op 20 euro, zonder op 10 euro.

EEN ANTWERPS HANDJE.
Antwerpse handjes zijn koekjes en/of
chocolaatjes in de vorm van een hand.
Deze handjes zijn een verwijzing naar
de legende rond het ontstaan van
Antwerpen. De reus Antigoon hakte
immers de handen af van de voorbijvarende schippers die tol weigerden te
betalen tot hij door de dappere Brabo
werd gedood. Brabo wierp nadien ook
de hand van Antigoon in de Schelde.
Volgens sommigen zou hier de naam Antwerpen
“Handwerpen” vandaan zijn gekomen.

Via de media, vrienden, familie enzovoort krijgen we
allemaal tips om onze tijd goed te besteden. Gelukkig
hebben wij een hobby waarbij we wel weten wat te
doen. Eindelijk eens tijd om al die projecten af te
maken zodat we straks weer nieuwe stoffen kunnen
kopen. Ik hoop het.

Ik wil u via deze nieuwsbrief een handje toesteken,
een handje helpen en daarom heb ik dit patroon in
“Foundation” techniek ontworpen. Op verzoek
stuur ik het naar u als foundation of in de traditionele mallen tecniek. Laat maar horen.
Stuur een handje naar elkaar met daarbij, of erop
geborduurd, een boodschap. Zo zal er een mooie
herinneringsquilt ontstaan aan deze rare periode.
Dit handje is het ontwerp van Marielle van
der Gouw. In 2014 werd
er een wedstrijd gehouden voor het meest originele Antwerpse hand
je. Zij won en haar ontwerp was te bewonderen
op een tramstel van Lijn
4 en prijkte op de blikken koekendozen van
dit streekproduct.

Om u nog en idee te geven voor een lentequilt
hieronder het patroon van een vogeltje.
Kijk en luister intussen voor een fijne begeleiding
naar deze link:
http://volkerpannes.de/portfolio/bird-song-opera/

Prachtig hè ? Genoeg inspiratie om aan deze
vogelquilt te beginnen.
U kunt het patroontje, gedrukt op het Fundation
materiaal, bestellen. De prijs hangt af van de grootte
van het vogeltje, die u bij bestelling zelf mag bepalen.

We mogen elkaar nu
geen handje geven maar
deze hand wel. Blijf
allemaal gezond, zorg
goed voor elkaar en blijf
lachen.

VEEL STERKTE EN MOED VOOR
IEDEREEN.
Geniet van een hopelijk mooi voorjaar !

