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               Nieuwsbrief van Calico House 
Beste Quiltsters,  
Hier zijn we weer. De tijd gaat snel. Vier keer per jaar een nieuwsbrief schrijven is niet veel maar toch lijkt het alsof 
het gisteren was dat ik de vorige maakte.  
Een mooie periode staat ons nu te wachten. Vakantie, zon (?), gezelligheid, rust en ontspanning.  
Ik wens iedereen een hele fijne zomer toe, geniet van al het moois om u heen.  
Voor wij de winkel sluiten voor een maandje gaan we er nog even tegenaan.  
In juli is er de traditionele solden gedurende de hele maand.  
Dan zijn we nog 2 weken open en vanaf 15 augustus t/m 12 september is de winkel gesloten. 
In deze CaliContact krijgt u een heerlijk zomers recept, verslag van onze zeer geslaagde Quipdag.  
We bezoeken, bij gebrek aan zon bij ons, de zonnige staat Hawaï.  
De agenda, lesprogramma, informatie over het Hobbysalon en dan is hij alweer vol. 
Veel leesplezier met deze 94ste CaliContact, fijne zomer en kom ons bezoeken tijdens de solden. 
 
                                                                                                                                     DE HELE MAAND JULI 
DE HELE MAAND JULI 
 
 
 
 

 De winkel is gesloten vanaf  
15 augustus t/m 12 september 

 
 
 

OPENINGSUREN CALICO HOUSE 
dinsdag en woensdag van 10 tot 17 uur 

donderdag van 16 tot 20 uur  
(vanaf september donderdags op afspraak) 

iedere 1ste zaterdag v/d maand van 10 tot 17 uur 



 
 

                  AGENDA. 
 
 
- Expositie “Textiel Heden & Verleden”, grote 
overzichtstentoonstelling van traditionele antieke 
quilts, patchwork, applicaties, borduurwerk, shibiri, 
viltwerk, sashiko, mola tot hedendaagse conceptuele 
textielkunst. In het cultuurcentrum Scharpoord, 
Maxim Willemspad 1 te Knokke Heist.  
Van 10 – 25 september, alle dagen open van 10-19 
uur, inkom gratis.  
- Zomerse Quilting Bee van de Belgische 
Quiltersvereniging, provincie Antwerpen.  
Vrijdag 29 juli van 10.30 - 16 uur in het Rekreatief, 
Doornstraat 600 te Wilrijk.  
Inschrijven voor 20 juli, leden € 15.-, niet leden € 18.-  
Meer info bij duffy.indeherberg@skynet.be  
- Hobbysalon in de Nekkerhal te Mechelen, van 21-
25 september, open van 10-18 uur, zondag tot 17 uur. 
- Nationale Patchwork Happening te Edingen van 
de Belgische Quilter Vereniging.  
Van 6-9 oktober open van 10 tot 17 uur.  
- 20th Open European Quilt Championships in 
het MECC te Maastricht., van 20 t/m 23 oktober. 
Open van 10 tot 18 uur, op zondag tot 16 uur.  
 - Quiltcafe Antwerpen op 9 september, 14 oktober, 
4 november en 9 december in het Hof van Rieth, 
Molenlei 68 te Mortsel.  Inkom 2 euro.  
Iedereen is welkom. 
 

Hoeks Naaimachines 

Oude Bareellei 16-18 

2170 Merksem 

Tel/Fax: 03/645.96.36. 

info@hoeksnaaimachines.be 

www.hoeksnaaimachines.be 

 
 
                     

                        HOBBYSALON. 
 
Vanaf woensdag 21 t/m zondag 25 september is er in 
de Nekkerhal te Mechelen het 24ste Internationale 
Hobby Creatief Salon.  
Net als voorgaande jaren is er weer een quiltwedstrijd 
met als thema NATUUR. Maak een quiltje van exact 
20cm x 20cm volledig afgewerkt, dus voorzien van 
een afwerkbies en doorgequilt. Het mag patchwork, 
applikatie of een combinatie van beide zijn, enkel 
kwalitatieve quiltjes met de juiste afmeting komen in 
aanmerking voor deelname. Lever ze in voor 17 
september bij Calico House en u ontvangt één 
vrijkaart voor de beurs. Alle quiltjes worden tijdens 
het Hobbysalon tentoongesteld en na afloop worden 
ze aan de reuzequilt genaaid zodat deze ooit de 

grootste quilt ter wereld wordt. Een onpartijdige jury 
zal het mooiste quiltje belonen met een Singer Simple 
3221 naaimachine (t.w. van € 250.-).   
Calico House heeft zoals altijd daar een verkoopstand.  
 
Jasmine De Beuckelaer stelt haar quilts tentoon samen 
met de quilts van Mary Spiessens. Een mooie 
combinatie van moderne en traditionele quilts. 
 
Ook aanwezig dit jaar is het quiltend echtpaar Paul en 
Jacqueline Ons. Zij stellen een aantal van hun quilts 
tentoon. De laatste quilt van Paul is een mooi 
voorbeeld van wat je kan doen met boordstoffen, hij 
geeft enthousiast uitleg hoe hij deze heeft gemaakt. 
Jacqueline werkt graag met het Pellon Quilter’s Grid 
en gaat deze techniek demonstreren. 
Extra redenen om naar het Hobbysalon te komen. 
                                   
            A PIECE OF CAKE. 
                      
                 Hier weer een lekker recept van onze 
bakspecialiste Greet Bostoens 
Blueberry cheesecake bars  of bosbessen kaastaart 
Ingrediënten voor de bodem: 
300 g ongezouten boter op kamertemperatuur 
100 g kristalsuiker 
schil van 1 citroen 
250 g bloem 
zout 
voor de bosbessen vulling:       voor de roomkaasvulling 
250 g bosbessen                       500 g roomkaas 
2 eetlepels bruine suiker           200 g  kristalsuiker 
rasp van een halve citroen        rasp van een halve citroen 
sap van 1 citroen                      1 eetlepel vanille essence  
                                                4 eieren 
Extra: een bakblik of ovenschotel (28x18 cm) 
Verwarm de oven voor op 180°C. 
Vet een bakblik in en bekleed het met bakpapier. 
Mix de boter met de suiker en citroenrasp tot een romig 
mengsel. Voeg hierna de bloem en een snuf zout toe en 
meng dit goed door elkaar.  
Verdeel het deeg over de bodem en druk het aan.  
Bak de bodem 20 min voor in de oven. 
Voor de vulling: 
Meng de bosbessen met suiker, citroenrasp en -sap in een 
pannetje. Verwarm op zacht vuur 5 tot 10 minuten. Zet het 
vuur hierna uit en laat het mengsel een beetje afkoelen. 
Voor de roomkaaslaag: 
Mix de roomkaas met suiker, citroenrasp en vanille door 
elkaar. Voeg hierna 1 voor 1 de eieren er bij en mix dit 
goed door. Verdeel het roomkaasmengsel over de bodem. 
Verdeel hierover de bosbessen met het vocht in het 
pannetje (ik heb ong 2/3 van het vocht gebruikt). 
Pak een mes en ga hiermee voorzichtig zigzaggend door 
het roomkaasmengsel. Zo ontstaat er een mooi patroon op 
de roomkaaslaag. Bak de kaastaart in het midden van de 
oven in 30 tot 40 min gaar. 
Laat de taart na het bakken afkoelen, zet ze dan nog even 
in de koelkast zodat je het koud kunt serveren. 
Smakelijk!!! 
 



 
 
                    DE HELE MAAND JULI 
 
 
 
 
                  
 
 

                         QUIP-DAG. 
 

 

Op 18 juni 2016 stelde het MAS, het Museum aan de 
Stroom in hartje Antwerpen, op zijn achtste 
verdieping een prachtige ruimte ter beschikking voor 
de QuiP dag.  Meer dan 80 quiltsters waren aanwezig 
om het brede publiek kennis te laten maken met 
patchwork en quilten.  Het regende pijpenstelen, dus 
het perfecte weer om een dagje gezellig binnen te 
quilten. 
 
Bij het binnenkomen van de ruimte, was een mini-
tentoonstelling in het kader van de “Centers”, de 
rood-witte tegelmozaïeken die je van het Zurenborg 
tot aan de Plantijn Moretuslei onder de spoorweg kan 
bewonderen. Wij (Calico House) liepen al lang met 
het idee rond om de ontwerpen in quilts te verwerken. 
In de ateliergroepen werden er 10 patronen aange-
boden en degenen die interesse hadden konden eraan 
beginnen. De eerste resultaten waren hier te zien, dit 
is nog maar het begin en u gaat hier zeker meer van 
horen en zien. 
 
Het MAS zelf stelde twee werken tentoon uit de 
collectie “AIDS-quilts” van vzw Sensoa. Deze 
collectie bestaat uit een 30-tal hedendaagse bewerkte 
textielstukken.  Het zijn vaak heel grote doeken (ca 4 
x 5m) een gezien de vereniging ze niet meer kon 
bewaren, zocht ze er een zinvolle bestemming voor, 
bij voorkeur een museum.  Voor Chris De Lauwer, 
conservator van de etnografische collectie Azië in het 
MAS,  leek dat aanvankelijk wat vreemd maar het 
paste wel bij de missie van het museum.  
Haar reactie : “Meteen had ik het gevoel dat het een 
goede beslissing was geweest:. Quilten schept 
duidelijk een band tussen mensen, niet zelden omdat 
men samen aan één groot doek werkt. En het MAS 
blijkt een mooie plek om mensen van alle leeftijden en 
met diverse achtergrond ook samen te brengen rond 
één thema, zoals quilten. Voor herhaling vatbaar!” 
 
Met dank aan San Verhoosel, Lieve Willekens, 
Yvonne en Els, zonder wie dit evenement niet 
mogelijk was geweest. 
 
Hier een verslag door Emmy Vissers, wiens man wij 
ook bedanken voor zijn hulp en wakend oog. 
 

Het was weer zover, het was Quilt in Public Day , 

deze keer in het Antwerpse MAS ( museum aan de 

stroom) op de 8e  verdieping .  

Wat is er nog mooier dan quilten met de prachtige 

skyline van Antwerpen rondom u. Eens de tafels en 

stoelen en tentoonstellingspanelen opgesteld waren, 

kwamen de dames eraan , zo’n 80 stuks .  

We moesten deze verdieping delen met studenten 

die zaten te blokken, hun rust was wel gedaan . 

Naar gewoonte waren er weer veel mooie quilts te 

bewonderen, de ene al meer in afgewerkte fase dan 

de andere. Vooral de blokken gemaakt door de leden 

van Calico House vielen op. Zij maakten blokken die 

gebaseerd zijn op de mozaïken die je terug vindt aan  

“ de Centers” .  Ze hebben vele verschillende 

patronen, echt geschikt voor patchwork. 

  

Ik had ook moeite gedaan om een Provinciale quilt 

terug te vinden die ooit gemaakt is om tentoon-

gesteld  te worden in 1999 In Oud –Heverlee . 

Verschillende mensen hebben hieraan meegewerkt 

maar helaas hangt er geen label aan de achterkant . 

Is er nog iemand die hier meer over weet ?  

Er hingen ook 2 quilts uit de collectie van het Mas , 

maar één ervan kon je geen quilt noemen , want had 

geen 3 lagen en was niet doorgenaaid !!!! 

  

Er zijn verschillende geïnterresseerden langs 

gekomen, de grote massa toeristen keek verrast naar 

die quiltende dames, sommigen namen een foto van 

de groep (nieuwe attractie), maakten een babbeltje 

en gingen door naar het panoramadak . 

Deze locatie is zeker voor herhaling vatbaar . 

Iedereen tot volgend jaar ! Emmy 

 

 
                           
 

                                 Let op: 

Na de zomervakantie, 
dus vanaf september zal de winkel op 
donderdag enkel op afspraak open zijn. 

Op donderdag heb ik altijd een atelier groep, daarom  
is de winkel dan pas om 16 uur open tot 20 uur.  
Ik heb gemerkt dat er dan maar heel weinig klanten 
komen, vooral na 17 uur. Bij veel beurzen moet ik 
mijn stand op donderdag inrichten en zit dan in de 
problemen. Daarom heb ik besloten om per 
september alleen op  

donderdag open te zijn volgens afspraak. 
 

                                                           0495-874047 

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

Abr. Hanslaan 34 , 2550 Kontich 



 

                  LESSEN. 
                     De volgende lessen en workshops  
                     worden door Ilse De Beer bij  
                     Calico House gegeven. 
Cursus : Basis Patchwork.  
Data : 4 lessen op zaterdagochtend :  15/10, 29/10, 
19/11 en 10/12 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 aan.  
De keuze hiervan is vrij. Op die manier krijgt u een 
brede basis om verder te gaan. 
Cursus : Traditioneel Handquilten. 
Data : 5 lessen op zaterdag: 12/11, 26/11, 17/12, 
14/01, 28/01 van 10.0 tot 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.  
Workshop : Quilttechniek 
Data : maandag 28/11 van 10.00 tot 15.00 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: 15/10, 29/10, 19/11,  
10/12 van 13.00 tot 15.30 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. 
Naailes:  
Data : maandagavond  19/09, 17/10, 14/11, 12/12 
van 18.30 tot 21.30 uur. 10 euro per avond. 
Wil je graag naaien met de machine: kleding of andere 
projecten? Heb je reeds voorkennis, of totaal niets, 
maar wil je het graag leren kom dan naar de naailes! 
Ieder werkt aan zijn eigen creatie, op zijn eigen tempo. 
Stap voor stap, en onder persoonlijke begeleiding, 
geraak je steeds meer vertrouwt met de vele 
naaitechnieken. Een eigen machine meebrengen is wel 
noodzakelijk 
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. 
 
Voor meer info : lappenlot-ilse@telenet.be of 
03/569.12.34 

  
 

                   DE STATEN VAN AMERIKA. 
                      Hawaï. 
  
Hawaï trad in 1959 als 50ste staat toe tot de Verenigde 
Staten. De hoofdstad is Honolulu en er wonen 
ongeveer anderhalf miljoen mensen.. De standaard-
afkorting is HI. 
In 1778 ontdekte James Cook de eilanden tijdens zijn 
derde wereldreis en noemde ze de Sandwich Islands. 
De staat bestaat uit 137 atollen en vulkanische 
eilanden (waarvan de meeste klein en onbewoond 
zijn) in het midden van de Stille Oceaan.  
Veel vulkanen zijn nog erg actief en bij toeristen erg in 
trek. Net als de Mauna Kea (witte berg), deze is, van 
de voet tot de top gemeten, de hoogste berg ter 
wereld. De berg rijst 10203 m. uit boven de zeebodem 
en 4207 boven zeeniveau. De Muana Loa (lange berg) 
is de zwaarste berg ter wereld. 
Door het vulkanisme komen er veel aardbevingen 
voor in Hawaï, deze veroorzaken tsunami’s met vaak 
vreselijke gevolgen. 
Het weer is vrijwel constant en er zijn weinig 
temperatuurverschillen. In de zomer (Kau genoemd) 
is de gemiddelde temperatuur 29.4° C en in de winter  
(Ho’oilo genoemd)26.6°C. (daar dromen wij van) 
De Nene, Hawaiigans, is een soort grijs-bruine wilde 
gans, heeft lang op het randje van uitsterven gestaan, 
maar is inmiddels de staatsvogel van Hawaï. 
De gele hibiscus is de staatsbloem. 
Hawaï heeft ook een eigen quiltcultuur, daarover 
vertel ik in de volgende nieuwsbrief.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEN FIJNE ZOMER  
VOOR  
IEDEREEN. 
 
 
 
 
 
 


