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Welkom in het tweede deel van onze uitbouw

U kon er al over lezen in een 
hele rits van onze ezines, de 
verbouwingen van de tweede 
uitbreiding waren volop aan de 
gang. Na een eerste stap: de 
uitbreiding van “de koer” (de 
vierde gelagzaal) + zomerter-
ras, komt het vervolg: een 
nieuwe keuken, een bergruim-
te, extra toiletten, een winkel-
tje, een mooie vergaderzaal 
(tot maximum 15 deelnemers) 
en... als kriekje op de taart... 
ook nog een polyvalente zaal 
die volgens gebruik (met of 
zonder tafels)een maximum 
van 40 tot 55 deelnemers kan 
herbergen. Een hele sprong 
voorwaarts zou men een Chi-
nees leider kunnen parodië-
ren.

In de eerste plaats werd hier 
gedacht aan het comfort van 
onze (hardwerkende) mede-
werkers. De oude, te kleine 
keuken lag ook nog op de 
eerste verdieping. Met scho-
tels balancerende obers en 
koks  probeerden  in een mini-

mum van tijd het eten tot bij 
de vrouw of de man te krij-
gen, wat toch telkens een ris-
kante opdracht was (denk 
maar aan de originele maar 
moeilijke draaitrap). 
Maar nu er meer ruimte en 
minder risico is, vaart ook de 
bezoeker er nog goed bij. 
Wat vroeger onmogelijk was, 
kan nu wel. Echte Brusselse 
schotels (als bijvoorbeeld 
“Stoemp  en  saucissen (voor

de niet Brusselaars: aardap-
pelpuree met groente en 
braadworst)” of “Volauvent 
(koninginnehapje)”) komen 
weldra op ons menu. Ook 
wordt uitgekeken naar een uit-
breiding met dessertjes (bij-
voorbeeld versgebakken pan-
nenkoeken).

De keuken

De winkel of “Cabinet       
Maldorore”

Naast het Goudblommeke 
was vroeger een winkel met 
veel bloemen (maar geen 
gouden). Toen die sloot 
kregen wij de opportuniteit om 
uit te breiden. Het uitstalraam 
werd bewaard en daarachter 
komt er een occasioneel win-
keltje met eigen producten als 
bijvoorbeeld onze exclusieve 
pralines, Goudblommekesbier 
en -geuze, onze strips enz... 
In de eerste plaats willen we 
daar echter een forum bieden 
voor eigen producties en voor 
deze van meewerkende vere-
nigingen (denk maar aan de 
week van het Brussels - van 
11 tot 21  november  2011). >>  

© Photo : Danny Verbiest, 2011
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Plannen zijn in uitwerking om 
er zelfs een documentatiecen-
trum in onder te brengen met 
publicaties over Het Goud-
blommeke en de beroemde 
mensen die er kwamen, het 
Brussels dialect enz...). De be-
doeling is, een trefpunt te cre-
ëren waar studenten, journa-
listen en/of  gewoon geïnte-
resseerden terecht kunnen.

Is een schitterende ruimte 
(boven de winkel en bergruim-
te) waar men kan vergaderen 
met maximum 15 deelne-
mers. De voorwaarden zijn on-
geveer dezelfde als voor het 
zaaltje op de eerste verdie-
ping (maximum 25 deelne-
mers). (Voorwaarden verkrijg-
baar ter plaatse, op telefoon-
nummer 02 511 16 59 of in 
ons volgend ezine.)

Het zaaltje op de eerste ver-
dieping (maximum 25 deelne-
mers) werd te klein voor tal 
van activiteiten. Onze nieuwe 
zaal kan het dubbele aan en 
wordt verhuurd voor allerlei 
evenementen (als daar zijn: 
persconferenties, seminaries, 
zang-, poëzie- en/of toneelna-
middagen en -avonden, con-
certen, familiefeesten, pro-
ductvoorstellingen enz...). De 
zaal is uitgerust met geluids-
installatie, bord met stiften, 
dataprojector, scherm...

De mezzanine 

De polyvalente zaal

De verhuur van de zalen ge-
beurt per dagdeel, ingedeeld 
als:
- voormiddag: van 09:00 tot 
13:00 uur

- namiddag: van 14:00 tot 
18:00 uur
- avond:  van 19:00 tot 
23:00 uur
Omdat wij ook een culturele 
opdracht willen hebben zijn 
de voorwaarden voor verhu-
ring verdeeld in twee catego-
rieën: 
Cat. A: De Brusselse vereni-
gingen en partners. De dien-
sten van de Vlaamse, Franse 
en Brusselse Gemeenschap-

pen (VGC, COCOF enz...)
Cat B: Privépersonen, com-
merciële bedrijven enz...
Natuurlijk gebeurt de levering 
van spijs en drank, catering 
van de recepties en dergelij-
ke uitsluitend door Het Goud-
blommeke in Papier en is op 
alle gebruikers en huurders 
van toepassing. Uiteraard 
aan dezelfde prijzen als in 
ons historisch cafeetje (tenzij 
anders (schriftelijk) afge-
sproken).
Voor een gedetailleerde prijs-
lijst kan u terecht ter plaatse 
of op het telefoonnummer 02 
511 16 59. In ons volgende e-
zine krijgt u daarvan ook nog 
een overzicht.                     (red.)

Voorwaarden:

h h

De foto's op deze bladzijde geven 
een beeld van de “ingebruikna-
me” van onze polyvalente zaal. 
Meteen een voltreffer zoals u kan 
zien. Door de massale aanwezig-
heid kon de akoestiek en de ste-
vigheid van de trappen uitgetest 
worden.

© Photo: Monique Vrins, 2011. 
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© Photo: Monique Vrins, 2011. 
      Weik van 't 

Brussels
Van 12 novem-
ber 2011 om 
11:00 uur tot 
22 november 
2011 om 23:30 
uur.
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      Excellent et à volonté pour un forfait de 20 !. Gratuit 
     pour les enfants jusqu'à 5 ans. Pour les jeunes invités de      

6 à 12 ans: 10 !.
Voici ce que vous trouverez sur le buffet:

      4 spécialités locales de charcuterie (bloempanch, tête 
       pressée, kipkap, jambon à l'os et pâté) + boudins noirs 
      et blancs cuits avec compote + pottekaas très 

bruxellois, avec radis + salade Fleur en Papier Doré 
(princesses, lardons, pommes de terre, oignons 

rouges... + salade de tomates à  l'huile d'olive) + salade de légumes + salade de 
pâtes au pesto rouge + moutarde et cornichons + 3 sortes de pains, beurre... + 

tartes, gâteaux, fruits ,.
Info : 02 511 16 59. ..

Les buffets de la Fleur en Papier Doré

La Fleur en Papier Doré envahie
Tout le monde, le sait : le lundi, 
la Fleur en Papier Doré est fer-
mée. Sauf que … le 22 août 
dès huit heures... Branle-bas 
de combat. La porte s'ouvre 
sur la pièce à front de rue, vi-
dée ou presque de ses tables 
la veille. Une escouade de ci-
néastes prend possession des 
lieux. Ils occultent les fenêtres, 
placent caméra, lumières, tra-
velling. À l'arrière dans la vé-
randa, ils installent leur bivou-
ac. Les comédiens : Elliot, An-
nette Gatta et Alain Murégan-
curo arrivent. Habillage. On 
prend les repères. Et en avant : 
Moteur. Silence. Ça tourne. Ac-
tion. C'est la première journée 
de tournage du court métrage 
«Belgian Waffles in Yellow, 
Red and Black», sur un scéna-
rio burlesque de Samuel Le-
maître et une mise en scène 
surréaliste de Patrick Lemy. 
Une histoire où il est question 
de rouge, de jaune, d'une gau-
fre et surtout d'incompréhen-
sion.  
Pour en savoir plus, le site de 
la production : < www.fightcut 
asbl.be >               (André Mertens)

© Photo : Danny Verbiest, 2011
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Van 12 novem-
ber 2011 om 
11:00 uur tot 
22 november 
2011 om 23:30 
uur.

In het kader van de reeks 'ac-
tueler dan vandaag', een 
reeks die aandacht besteedt 
aan interessante figuren, 
doorgaans uit kunst- ,of lite-
raire wereld, die dit jaar een 
verjaardag te vieren hebben, 
vertelt Jan Van Coillie over 
Annie MG Schmidt en de 
universele dimensie van haar 
werk. 
Afspraak voor deze lezing: op 
donderdag 13 oktober 2011 
om 20:00 in het Goudblomme-
ke in Papier, Cellebroerstraat 
55 te 1000 Brussel.
Deelname in de onkosten 4 
euro/ 6 euro. 

  Annie MG 
Schmidt 

Europalia 
Brasil

Voor zijn 23ste festival neemt 
Europalia u mee naar Brazilië. 
De vzw Geert van Bruaene en 
het Goudblommeke wisten 
een top-act te versieren: Aline 
Lua Lago !  Deze Braziliaanse 
zangeres kreeg een gospelop-
leiding en treedt al op sinds zij 
14 was. Nu is zij een gevierde 
bossanova, groove, pop en La-
tinjazz artieste. Vanaf haar 19 
jaar, maakte zij deel uit van de 
Brazil Tropical Compagny, 
maar vanaf 2007 treedt zij so-
lo op met de Brazilian All Stars 
Band. In Het Goudblommeke  
van 4 november vanaf 20:30 
uur tot 5 november 23:00 uur.
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L'hypothétique Brusselmans de l'estaminet.

Récemment, un ami découvre 
un article du Soir du 2  juin 
1994, écrit par Jean-Claude 
Vantroyen.  Le journaliste avait 
rencontré il y a près de 20 ans 
Emile Kesteman qui est encore 
aujourd'hui l'un des piliers du 
Grenier Jane Tony, dans nos 
murs.
On y apprend, entre autres, la 
présence d'un tableau de Jean 
Brusselmans    Wouahh !  On 
inspecte les murs.  Dans la 
première salle, à droite en 
entrant, il y en a un qui pourrait 
faire l'affaire s'il voulait bien 
(ill.1).  

Mais il n'est pas signé. Or, Jean 
Brusselmans calligraphiait tou-
jours d'une écriture appliquée 
son prénom et son nom en 
entier au bas de ses œuvres.  
Et sur notre peut-être-Jean-
Brusselmans, rien de tel.  Aucu-
ne indication non plus au dos. 
Un jour, que nous partageons 
un spaghetti avec un antiquaire, 
nous le traînons devant  «le»   
tableau.   Son  regard est plus 
que dubitatif.  Une autre fois, 
nous trouvons à trois mètres 
de notre pseudo Brussel-
mans, le directeur artistique du 
musée Félix De Boeck, Sergio 
Servellon,   devant   une  de nos 

belles bières.  Il ne manifeste 
pas plus de conviction. Nous 
insistons et parlons de l'arti-
cle du Soir.  Et nous revoilà à 
faire le tour de l'estaminet, 
tous le nez en l'air.  Il s'arrête 
et pointe sans trop de convic-
tion une marine (ill.3) accro-
chée près du plafond: «Je  di-
rais éventuellement celui-
là…»  Et on sent qu'il pense 
«très éventuellement ». 
Au mu.ZEE d'Ostende se te-
nait précisément une grande 
rétrospective Brusselmans.

Nous aurions aimé rencon-
trer le conservateur, mais les 
dates n'ont pas réussi à s'ac-
corder.  Nous y sommes ce-
pendant allés et avons vu di-
vers beaux tableaux qui chan-
taient bien un peu dans les 
tons de notre rue de village   
(ill.2 :  Les Jardins - 1934) et 
même de notre marine (ill.4 : 
La Tempête - 1938). Tous soig-
neusement signés.    
Il  est  certain  que  Jean  Brus-
selmans (1884-1953), qui est 
né à Bruxelles et habitait Dil-
beek, et Geert van Bruaene se 
connaissaient.   Mais y a-t-il ja-
mais  eu un  vrai Brusselmans 

ill. 1 Collection La Fleur en Papier Doré 
(Bruxelles) - Photo : Monique Vrins, 2011)

(Monique Vrins)

ill. 3
Collection La Fleur en Papier Doré (Bruxelles)    

Photo : Monique Vrins, (2011)

(ill. 2 et 4) Jean Brusselmans, 

à La Fleur en Papier Doré ?  
Mystère.  Plus probablement 
un adorateur de Brusselmans 
qui s'est régalé en peignant 
ces petits tableaux «à la ma-
nière de…» sans y mettre son 
nom ?  Si on les glisse de quel-
ques centimètres vers la droi-
te ou vers la gauche, on trouve 
en-dessous la trace blanche 
que leurs nombreuses années 
de présence ont laissées sur 
le papier bistré par le temps.  
Alors, légitimes ou sans doute 
pas, on les aime, tout en re-
connaissant que mis côte à cô-
te, la facture est bien différen-
te.  
Mais finalement, je me sens en 
veine de créativité : et si 
c'étaient des Brusselmans à 
ses débuts ?  Tu rêves, ma fille 
!  Oui, mais ça ne fait rien…

- 55/4 - 
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De Wet 
Magritte

Surrealisten sterven niet

(bewerking mdr)

Resultaten

Geert van Bruaene met schilderij 
“This is not a pipe”.

Hindernissen

Van notaris Eric Spruyt, goede 
vriend van het Goudblommeke, 
ontvingen we een interessante 
bijdrage.  Om een exodus van 
het Belgische kunstpatrimoni-
um naar buitenlandse musea 
te vermijden, kan men sinds 
enkele jaren onder bepaalde 
voorwaarden successierech-
ten betalen onder de vorm van 
kunstwerken. Wie op de zol-
der van de erflater een Magrit-
te, Permeke of Brusselmans 
aantreft, zet die dus best niet 
meteen bij het grof huisvuil. 

Onder deze titel schreef jour-
nalist Gerrit Six in het week-
blad Knack op 23 april 1986 
een artikel over de perikelen 
rond de nalatenschap van Re-
né Magritte. De kunstenaar 
stierf in 1967. Zijn echtgenote 
erfde al zijn bezittingen. Ze 
overleed zelf in1986. Ze liet 
tien schilderijen van haar man 
na aan het Museum voor 
Schone Kusten in Brussel, drie 
aan het Centre Pompidou in 
Parijs en twee aan het muse-
um van Charleroi,  waar ze 
vandaan kwam. De rest ging 
naar een twaalftal verre erfge-
namen in de derde graad. Die 
'rest' betekende nog behoor-
lijk wat: een honderdtal doe-
ken, aquarellen en tekeningen 
van Magritte, de correspon-
dentie van de kunstenaar, een 
grote verzameling kunstboe-
ken, werken van bekende ar-
tiesten en divers huisgerief, 
waaronder zijn schildersezel 
en zijn typische zwarte bol-
hoed. Het huis werd leegge-
haald en verzegeld en alles 
werd in verzekerde bewaring 
gebracht. Rekenwerk bracht 
aan het licht dat het gros van 
de erfgenamen om en bij de 75 
procent   erfenisrechten    zou-

De Magritte-wet werd later 
versoepeld.  En met vrucht. In 
2006 aanvaardde de Vlaamse 
regering de collectie preco-
lumbiaanse kunstschatten van 
wijlen dokter Paul Janssen, 
van Janssen Pharmaceutica, 
in betaling van de door de we-
duwe Dora Janssen verschul-
digde successierechten. In 
hetzelfde jaar verwierf het 
Brussels Gewest een unieke 
artnouveaucollectie met werk 
van Fernand Khnopff n.a.v. het 
overlijden van Fernand Gillion, 
de eigenaar van de Gulden 
Vliesgalerij.
Het ministerie van Financiën 
doet zijn best om de betaling 
via kunstwerken te promoten. 
Een brochure onder de titel 
“Inbetalinggeving van kunst-
werken en giften in kunstwer-
ken” is beschikbaar in het 
Nederlands en het Frans. Geïn-
teresseerden kunnen ze be-
stellen op volgend adres: Fe-
derale Overheidsdienst (FOD) 
Financiën, Dienst Informatie, 
Arts Center, Kunstlaan, 19 H/ 
bus 2 - 1000 Brussel, tel. 
02/233.86.46, fax 02/233.87.58 
- website: www.minfin.fgov.be 

(bron : notaris Eric Spruyt, 
“Successieplanning, de onmis-
bare gids voor elke vooruit-
ziende burger”, uitg. De Tijd/ 
Mediafin, 2008) 

den moeten ophoesten. Het 
werd snel duidelijk dat ze ge-
noodzaakt zouden zijn diverse 
kunstwerken te verkopen aan 
de meest biedende om deze 
te kunnen betalen.

Op 1 augustus 1985 was de 
Wet-Grootjans, bekend als de 
“Lex Magritta”, tot stand geko    
men in navolging van de Fran-
se “loi Picasso”. Maar op het 
moment van het overlijden 
van de weduwe van Magritte 
waren de uitvoeringsbeslui-
ten nog niet klaar en moest 
de Commissie die de kunst-
werken zou beoordelen nog 
samengesteld worden. Een 
en ander werd politiek snel in 
elkaar geknutseld, want men 
wilde voorkomen dat dit sur-
realistisch erfgoed deels in 
buitenlandse handen zou ko-
men. Toch kon dit (gedeelte-
lijk) niet vermeden worden. 
De erfgenamen hoopten via 
een veiling in het buitenland 
110 miljoen oude Belgische 
frank te vergaren, terwijl de 
Franse Gemeenschap slechts 
bereid was 35 miljoen op tafel 
te leggen. De erfgenamen we-
zen bijgevolg de mogelijkheid 
af, die verschaft werd door de 
“Lex Magritta” om de succes-
sierechten te voldoen via de 
kunstwerken. Gevolg: op 31 
maart 1987 moest België zich 
tevreden stellen met de open-
bare verkoop in het Brusselse 
Paleis voor Schone Kunsten 
van de huisraad en het zilver-
werk van het echtpaar Magrit-
te. Zijn schildersezel haalde 
amper 70.000 oude Belgische 
frank, terwijl zijn welluidende 
Steinway 560.000 oude frank 
in het laatje bracht. De betere 
stukken uit de nalatenschap 
werden op 2 juli 1987 in het 
Londense Sotheby's geveild, 
o.a. het schilderij “Le Prêtre 
marié” (1950).

Surrealisten sterven niet



- 55/6 -  

Colofon:
Redactie/Rédaction:  Danny Verbiest, Monique Vrins,  Jan Beghin & Mich De Rouck
Met bijdragen van / Collaborateurs: Monique Vrins , Mich De Rouck ,  Eric Spruyt , André 
Mertens, Monique Discalcius, Dominique Brynaert &  Danny Verbiest

Verzending/Expedition: Paul Merckx
Verantw. uitg./Edit. resp.: Danny Verbiest - Cellebroersstraat 53/55 - 1000 Brussel
Redactie/Rédaction: <danny.verbiest@skynet.be>
Magazine van de Coöperatieve Vennootschap “Het Goudblommeke in Papier” 

Bulletin d’information  de la Société Coopérative “La Fleur en Papier Doré”
                www.hetgoudblommekeinpapier.be  /// www.lafleurenpapierdore.be

Foto's/Photos: Monique Vrins, Mathilda Van der Borght, Danny Verbiest en anderen 

Van notaris Eric Spruyt, goede 
vriend van het Goudblommeke, 
ontvingen we een interessante 
bijdrage.  Om een exodus van 
het Belgische kunstpatrimoni-
um naar buitenlandse musea 
te vermijden, kan men sinds 
enkele jaren onder bepaalde 
voorwaarden successierech-
ten betalen onder de vorm van 
kunstwerken. Wie op de zol-
der van de erflater een Magrit-
te, Permeke of Brusselmans 
aantreft, zet die dus best niet 
meteen bij het grof huisvuil. 

Onder deze titel schreef jour-
nalist Gerrit Six in het week-
blad Knack op 23 april 1986 
een artikel over de perikelen 
rond de nalatenschap van Re-
né Magritte. De kunstenaar 
stierf in 1967. Zijn echtgenote 
erfde al zijn bezittingen. Ze 
overleed zelf in1986. Ze liet 
tien schilderijen van haar man 
na aan het Museum voor 
Schone Kusten in Brussel, drie 
aan het Centre Pompidou in 
Parijs en twee aan het muse-
um van Charleroi,  waar ze 
vandaan kwam. De rest ging 
naar een twaalftal verre erfge-
namen in de derde graad. Die 
'rest' betekende nog behoor-
lijk wat: een honderdtal doe-
ken, aquarellen en tekeningen 
van Magritte, de correspon-
dentie van de kunstenaar, een 
grote verzameling kunstboe-
ken, werken van bekende ar-
tiesten en divers huisgerief, 
waaronder zijn schildersezel 
en zijn typische zwarte bol-
hoed. Het huis werd leegge-
haald en verzegeld en alles 
werd in verzekerde bewaring 
gebracht. Rekenwerk bracht 
aan het licht dat het gros van 
de erfgenamen om en bij de 75 
procent   erfenisrechten    zou-

Staminee 
powezie

Aan een muur in het Goud-
blommeke hangt een inge-
kaderd gedicht : “Een goud-
blomme   -   voor Emile Keste-
man”.    Emile Kesteman (1922) 
is de duivel-doet-al van de 
Franse letteren in België.  Hij is 
een grote Blommekesvriend 
en onder meer oprichter van le 
Grenier Jane Tony, het literair 
gezelschap dat bij ons kind 
aan huis is.

          Kijken naar het verleden
                     in een plaats
       waar schoonheid was en is
  luisteren naar de stem van vroeger
         die morgen nog klinken zal

             Opgaan in het verleden
           de wortels van het heden
       de vruchten van de toekomst 

               kunst zonder grenzen
                       zonder haat
                        zonder nijd
                in een klein cafeetje
          “een goudblomme” waard

Onder de tekst prijkt een 
handgeschreven opdracht : 
“Proficiat met uw 80ste ver-
jaardag, Ferre Denis, secreta-
ris V.V.L.”   Ferre Denis - te-
vens actief in Haikoe-kern 
Antwerpen en Haikoe-cen-
trum Vlaanderen, schreef 
deze gelegenheidsverzen dus 
in 2002.     Mooie woorden  van 
de secretaris van de Vereni-
ging van Vlaamse Letterkundi-

gen voor zijn Franstalige 
collega. Een verbroede-
ring over  de taalgrenzen        
h h

Emile Kesteman voor de foto met de surrealisten (die hij goed 
heeft gekend) in Het Goudblommeke in Papier.

heen,  echt in de geest van het 
Goudblommeke.    
(mdr)

      STOEMP concert: Berlaen (& 
Tom Kestens van La La Lover)

          Op 4 oktober kan u van-
af 21:00 uur komen genieten 
van “Berlaen”, het soloproject 
van allround-muzikant Wouter 
Berlaen als singersongwriter. 
Berlaen noemt zijn jongste al-
bum zelf opgewekt en mee-
zingbaar en stopte er één co-
ver in van Paul Westerberg 
(The Replacements). De eer-
ste single van het album is 
getiteld "Ge zij were zat", 
waarop  ook  Luc  De  Vos  en 

Maaike Cafmeyer te horen 
zijn. Voor de rest van het al-
bum kon Wouter rekenen op 
bijdrages van Kommil Foo, 
Han Coucke en producer/sin-
gersongwriter Helder Deploi-
ge. 
Voor de gelegenheid komt 
Berlaen samen spelen met 
Tom Kestens (van La la lover).
Als opwarmertje kan u al 
eens kijken naar de video van 
"Oe ver'est nog?"(je herkent 
er Erika Van Tielen in): 
http://www.youtube.com/watc
h?v=xDivkad0IDc&feature=rel
ated
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C'était fou ! 
Les Journées du Patrimoine à 
la Fleur en Papier Doré, c'était 
fou. Tant la journée du samedi 
que celle du dimanche, des 
centaines de visiteurs n'ont 
cessé de circuler avec des ré-
actions diverses mais toujours 
avec une mine réjouie.  Il y 
avait ceux qui ne savaientt rien 
du petit estaminet (est-ce bien 
permis une chose pareille ?) et 
l'avaient découvert dans la 
brochure officielle. Et puis, 
ceux qui revenaient après 20 
ou 30 ans d'infidélité, mais qui 
semblaient tellement heureux 
de tout retrouver comme dans 
leurs souvenirs que, c'est pro-
mis, ils reviendront !  On a vu 
arriver des cyclistes par es-
saims ou en famille - journée 
sans voiture oblige. 
Nous avons même parlé avec 
un couple qui revenait en 
pèlerinage, 40 ans après leur 
rencontre autour d'une petite 
table. Ils n'ont pas voulu visiter 
plus loin. Ils sont restés là. Ils 
étaient bien.  Puis, il y avait 
ceux qui n'en revenaient pas 
de découvrir les extensions 
nouvelles. Et nous, on montrait 
tout avec tellement de plaisir :  
les aphorismes et le fabuleux 
brol des murs, la fresque de la 
cour et la plus-que-nouvelle 
grande salle dont l'ourlet des 
rideaux tenait encore avec des 
épingles. La bière a coulé à flot 
- personne n'allait conduire - 
pendant que Fred avait épuisé 
déjà dans l'après-midi, sa 
montagne de 250 boudins au 
son endiablé du Brussels Re-
tro Band. On était mort de fati-
gue, mais tellement heureux 
d'avoir partagé de grand cœur 
notre Blommeke avec tant de 
gens.                                       (M.V.)

Photo : Monique Vrins, (2010)



Conteur à gaz !
Outre les Zapéro-contes (en 
octobre, le vendredi 21), d'au-
tres rendez-vous contés sont 
déjà prévus pour cette nouvel-
le saison. 
Sous l'intitulé « Les Soirées 
Pilier de Conte(oir) ». Racon-
tance invitera de temps à au-
tres quelques-uns de ses 
membres à venir occuper seul 
(ou accompagné d'un musi-
cien) la scène de La Fleur en 
Papier Doré.
C'est Dominique Brynaert qui 
«ouvrira le bar», le 7 octobre 
prochain, à 20h15, avec un flo-
rilège de contes drôles et 
étranges, réunis sous le titre 
«Conteur à gaz à tous les 
étages». En décembre, ce se-
ra le tour de Julie Dufils avec 
«Histoire(s) d'une première 
fois» qui a reçu une mention 
spéciale au Festival du Conte 
de Chiny 2011.
www.racontance.be 

      Le Grenier 
Jane Tony

Les samedis, à 16 heures et à 
La Fleur en Papier Doré:

- 22 octobre : Les Elytres du 
hanneton - lecture de textes 
inédits par leur auteurs.
- 29 octobre : présentations 
de recueils de nouvelles de 
Jacques Goyens  L'insonda-
ble énigme  et de Nielles,  
poésies de Luc Moëns

(Dominique Brynaert)

hh

    Des airs de 
petit Versailles 

Jamais les joueurs d'échec 
du « Greenwich » n'ont pensé 
que leur café retrouverait ses 
allures   « Belle   époque »   en 

ces journées du Patrimoine 
de 2011. 
Et pourtant, la restauration 
soignée des murs, qui s'étai-
ent recouverts de couches 
de nicotine, a enlevé quelque 
peu l'ambiance décontractée 
des habitués dont René Ma-
gritte faisait partie, s'enor-
gueillit le nouveau propriétai-
re venu pour l'occasion des 
Pays-Bas.
L'architecte Delune avait des-
siné, en 1916, une marquise 
ondulée qui marque l'entrée 
et qui a été restaurée elle 
aussi, comme les lambris en 
bois à miroirs et les stucs. 
La salle de billard, avec sa 
verrière zénithale, est digne 
d'admiration,  tout  autant que 

le comptoir et sa caisse mo-
numentale, mais la foule qui 
se pressait pour découvrir ce 
café, qui complète la palette 
des bistrots bruxellois, s'inté-
ressait surtout … au sous-sol! 
Les toilettes entièrement car-
relées sont uniques à Bruxel-
les, du moins pour les mes-
sieurs, car les dames ont droit 
à des toilettes modernes. 
Restera à découvrir dans les 
jours qui viennent la nouvelle 
ambiance qui s'installera dans 
cette Taverne éclectique.
Rue des Chartreux, 5-7, Bru-
xelles.

(Monique Discalcius)

hh

Nocturnes des Musées 
Bruxellois.

57 musées sont ouverts 13 
jeudis du 22 septembre au 12 
décembre de 17 à 22 h.
http://www.brusselsmuseum
snocturnes.be/
Vous aurez faim et soif ?  
Parfait, La Fleur en Papier 
Doré est ouverte aussi au 
moins jusqu’à minuit. La cui-
sine jusque 22 heures, mais 
ensuite, il y a toujours du fro-
mage et de la charcuterie. 
Vous connaissez la qualité de 
nos bières régionales et de 
nos vins.   Culture aux mu-
sées – Culture à l’estaminet 
classé, c’est un musée vi-
vant.
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