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Op 10 oktober is het Goudblommeke
in Papier één jaar (officieel) heropend...
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Misschien was u er bij, die
schitterende oktoberavond
vorig jaar. Dan weet u dat
het meer dan de moeite
loont om ook dit jaar de 10e
oktober weer te reserveren
want, precies één jaar na
de officiële heropening van
ons cafeetje gaan we dat
feest nog eens over doen,
met orkest en al. Misschien
was u er nog niet bij, maar
heeft u de prachtige verhalen gehoord. Sfeer en
feestvreugde alom en dat
mocht ook wel. We zouden
het haast vergeten maar
het heeft heel wat moeite
gekost om het pand aan de
Cellebroersstraat 53/55 te
Brussel weer open te krijgen. Materiële, politieke en
andere problemen maakten
het voor velen duidelijk: Het
Goudblommeke in Papier
zou zijn deuren niet openen.
Maar dat was buiten de co-

öperanten gerekend. Ondanks alle obstakels werd
er gestaag doorgewerkt en
laveerden ze rond alle klippen. Het duurde iets meer
dan een jaar, maar het
Goudblommeke in Papier
herrees weer uit het puin.
En hoe ! In een minimum
van tijd heeft het weer zijn
plaats opgeëist dat het ver-

persconferentie te houden
(o.a. Geert Hoste, Slow
Food, enz...).
Verschillende televisiestations kwamen er filmen.
Ons menu werd uitgebreid
met typische en zeer lekkere schotels wat dan weer
de positieve belangstelling
trok van verenigingen die
zich bezig houden met goed
en gezond voedsel. Kortom,
er is genoeg gebeurd om
dat, samen met u, te vieren.
Op 10 oktober 2008 om
19:00 uur is u van harte
welkom op de receptie en
het hele gebeuren rond deze verjaardag.
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h
dient, de plaats van gezellig
café in hartje Brussel.
Stamgasten die, wegens
gesloten, andere oorden
hadden opgezocht keerden
terug en nieuwe gasten sloten zich daarbij aan. Het
Goudblommeke in Papier
werd weer een begrip in
Brussel. Verschillende organisaties kozen het schitterende kader om er een
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Ce sera la fête !
La fête. C'est bien la moindre des choses à faire pour
une vénérable dame comme la Fleur en Papier Doré,
que de célébrer la première
année de son retour à la
vie.
C'était difficile à croire
quand la poussière et la nicotine était partout, du sol
au plafond. Et que le plafond, lui-même n'arrivait
pas à trop se convaincre de
bien rester accroché aux
murs.
© Foto: Comm.V. Danny Verbiest
Mais bon, tout est solide et
propre. Et plein de monde,
aussi. Midi et soir, les amateurs de bonne bière et de
petits plats bien de chez
nous sont de plus en plus
nombreux. On peut "voir
venir"
Le 10 octobre, on ne fera
pas de discours. Aller, si,
mais un tout petit. Après il
yfaudra laisser la place à la
musique. On fera une fête
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bruxelloise. On lèvera son
verre. Souvent. A chaque
occasion. On mangera des
choses délicieuses. On se
congratulera et on rira, évidemment. Et on chantera
aussi.
Bon anniversaire, Goudblommeke ! On te dira le
bonheur que tu nous as

donné toute cette année.
Et qui soufflera la bougie du
gâteau ? On ne sait pas encore.
Ce qu'on sait, c'est qu'il faut
que vous soyez tous là le
vendredi 10 octobre à partir
de 18 heures. La vraie fête,
c'est avec tous les amis,
sinon, ce n'est pas une fête.
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Gerlinde Vandenberghe maakt het niet te bont en Marieke
Hoekstra wil ons met gesublimeerde erotiek verleiden
Inderdaad, de 33 jarige artieste die vanaf 10 oktober
‘08 in Het Goudblommeke in
Papier tentoonstelt kiest
voor sober. Houtskool en olie op doek met slechts enkele kleurtonen. Ook haar
onderwerpen kiest zij bewust beperkt. Vooral mensen die door hun daden een
grote indruk op Gerlinde (en
natuurlijk ook wel op een
deel van de wereld) hebben
nagelaten en die zelf door
een of ander lot werden
getroffen, worden door haar
geportretteerd. Enkele van
haar “Iconen” (want zo
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noemt ze de geëxposeerde
werken) zijn tot 19 november te bewonderen op “het
koerke” van ons cafeetje.
Gerlinde stelt daar echter
niet alleen ten toon. Marieke
Hoekstra, die één jaar
ouder is dan Gerlinde, deelt
met haar de exhibitie.
Op haar werk heeft de academisch gevormde Marieke
een duidelijk beeld. Zo duidelijk zelfs, dat het ongepast zou zijn het niet door
haarzelf te laten zeggen.
“Het werk dat ik in Het
Goudblommeke in Papier
toon, noem ik “Eroticonen”.
Het is gemaakt van olieverf,
pek, papier, jutte, ijzerdraad
en houten planken. De drie
dimensionale objecten verwijzen naar de mannelijke
en vrouwelijke erotische
delen. Het is een soort suh

blimeren van een alledaags
gegeven naar een abstracte vorm zodat het speciale
betekenis krijgt. Ik zoek
naar een manier van het
omgaan met de erotiek
zonder naar banaliteiten te
gaan. Het is een soort ver-

vreemding van de erotische
delen op een lichte manier,
zodat de toe-schouwer er op
een andere manier kan
tegenaan kijken”.
Meer hoef ik daar niet over
te zeggen.
D.V.
Tentoonstelling van 10/09 tot 19/11

Foto's: Linksboven: werk van Gerlinde Vandenberghe, hierboven:
triptiek van Marieke Hoekstra.
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Tari(e)f A : € 25,- pour des
asso-ciations (reconnues) et
les coopérants - voor erkende vereniging en coöperanten
Tari(e)f B : € 50 - pour tous
les autres utilisateurs - voor
alle anderen.
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La salle est mise à disposition gratuitement, moyennant consomation de minimum 100 € en boissons
et/ou
de
nourriture
Wanneer er voor minimum €
100 wordt verbruikt, is de
zaal gratis.
Pour réserver: 02 511 16 59
Reserveren:

Si vous cherchez
une petite salle
Vous êtes parfois (ou souvent !) à la recherche d'une
petite salle (maximum 25
personnes) ? La Fleur en
Papier Doré a ce qu'il vous
faut.

Au premier étage, au fond
du couloir, nous avons fraîchement aménagé un petit
espace agréable, parfait
pour des conférences, des
présentations, des réunions, des fêtes d'anniversaire et toutes sortes d'autres
activités.

Als u een geschikte
ruimte zoekt...
Wil u uw verjaardag vieren,
een uiteenzetting houden,
een persconferentie geven
of gewoon met vrienden
samen zijn... wij hebben
een zaaltje voor u.

