
 

 

 

         Redactioneel:

Het is weeral een hele tijd geleden dat u 
nog een E-Nieuwsbrief van ons kreeg. 
Maar wees gerust, wij zijn jullie niet verge-
ten maar, je weet hoe dat gaat, heel veel 
werk en nieuws dat zich zo snel ver-
nieuwd dat het al oudbakken is, voor de 
nieuwsbrief wordt geschreven. Ondertus-
sen is er wel al heel wat gebeurd natuur-
lijk ... en in positieve zin.  Op 14 september 
opende Het Goudblommeke in Papier 
opnieuw haar deuren (enkel voor jullie, de 
coöperanten, vanaf 15 september voor 
iedereen). Op 12 oktober kwam dan de 
officiële opening met notabelen, een 
fantastisch orkest en veel schoon volk en 
Het Blommeke heeft haar (her)start niet 
gemist. Alleen tevreden gezichten, een la-
chende (en zingende) burgemeester van 
de Stad Brussel, en heel wat blije promi-
nenten uit politieke, culturele en andere 
middens en vele, vele sympathisanten. 
Sindsdien loopt het Blommeke geregeld 
vol, maar ja, dat zal u ook al wel gemerkt 
hebben natuurlijk. 
Wij willen in deze E-Nieuwsbrief nog even 
terugkomen op de officiële opening (Toe-
gegeven, wij kunnen er niet genoeg van 
krijgen), maar hebben toch ook nog ande-
re, heel belangrijke dingen te melden.
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De wedergeboorte van een Brus-
sels monument. 12  oktober  2007

09:05 Een aangenaam nazomerweer en 
heel veel bedrijvigheid in de Cellebroeders-
straat 53/55. Alles moest gepoetst worden. 
Het Goudblommeke in Papier moest blin-
ken want die dag werd het officieel hero-
pend.

16:10 De grote foto met Geert van Bruaene 
en zijn vrienden erop, moet nog opgehan-
gen worden. En zoals dat met laatste 
loodjes gebruikelijk is, zijn die letterlijk en fi-
guurlijk het zwaarst. 

16:12: Burgemeester Freddy Thielemans 
kon niet wachten tot 18 uur (officiëel ope-
ningsuur) en komt er zich van vergewissen 
of alles in orde is. Hij keek en zag dat het 
goed was.
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HET GOUDBLOMMEKE IN PAPIER is elke dag 
open van 11:00 tot 24:00, behalve op maan-
dag (sluitingsdag). Op zondag sluiten wij rond 
19:00

Nu kan je er al een spaghetti, een croque 
monsieur of een uiensoep bestellen maar 
over korte tijd kan je ook echte Brusselse 
schotels proeven in HET GOUDBLOMMEKE IN 
PAPIER.

Het Goudblommeke in Papier!
La Fleur en Papier Doré
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17:40: De tent staat op de stoep en de eerste 
gasten komen in Het Goudblommeke in Pa-
pier aan. Het feest kan beginnen.
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??:?? uur in de morgen. De laatste klanten 
drinken hun glas leeg. Het is mooi geweest 
en zegt het spreekwoord niet: “Goed begon-
nen is half gewonnen” ? 

Met dank aan fotograaf Lander Loeckx

De oude geschiedenis van de praline (choco-
ladebonbon):

De feestjes van de zeventiende eeuwse 
maarschalk Du Plessis-Praslin waren be-
kend in heel de streek. Nergens kreeg men 
lekkerder dingen voorgeschoteld. Zo bood hij 
zijn gasten bonbons van amandelen en cara-
mel aan. Omdat niemand de naam van deze 
lekkernijen kende noemde ze die naar hun 
gastheer “Praslines”. In 1630 opende de kok 
van de maarschalk een winkel ten zuiden van 
Parijs, La Maison de la Prasline, waar hij zelf-
gemaakte chocoladebonbons verkocht.

De jonge geschiedenis van de “praline Het 
Goud-blommeke in Papier / La Fleur en Papier 
Doré ®”

In onze drang om onze klanten te verwennen 
zochten wij naar een bijzondere meerwaarde. 
Zo rijpte de idee voor een exclusieve praline. 
Een echte, met Belgische chocolade van uit-
stekende kwaliteit en een vulling (alleen bij 
ons verkrijgbaar) op basis van Kriek Girardin. 
Deze praline krijg je zomaar bij een warme 
drank of kan je bij ons kopen in verpakkingen 
van 250 en/of 500 gram. Misschien een idee 
voor een eindejaarscadeau (en als je al ge-
schenken gekocht hebt, voor Valentijn of ge-
woon zomaar omdat ze heel erg lekker zijn).
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Pralines Het Goudblommeke in 
Papier / La Fleur en Papier Doré ®

 

De vzw Geert Van Bruane

Het was al aangekondigd in onze E-nieuws-
brief nr. 2, maar nu  zijn we volop aan het 
werk om een vereniging zonder winstoog-
merk uit te bouwen die zal instaan voor de 
organisatie van een cultureel/literair café, en 
dit in de breedste betekenis,  met o.a. een 
combinatie van literatuur, muziek en gezel-
ligheid. Uiteraard zal er naast  zeer uiteenlo-
pende literaire genres ook aandacht beste-
den aan de plastische kunsten, weten-
schapsfilosofie, theater en muziek. Behalve 
naar de Brusselse en Brabantse liefhebbers 
van literatuur en ander creatief taalgebruik 
zal de vzw ook een breder publiek aanspre-
ken, met kunst in een heel brede context. 
Het is de bedoeling dat reeds actieve belang-
rijke culturele actoren ook deel uitmaken 
van deze vzw. Eigenlijk is het dus de 
bedoeling om Het Goudblommeke in Papier 
te laten uitgroeien tot een salon in de klas-
sieke 19e eeuwse betekenis... of zoals Geert 
Van Bruaene dat destijds heeft gedaan. Van-
daar de naam van deze vereniging.

Verantwoordelijk Uitgever: Danny Verbiest, Het Goudblom-
meke in Papier/La Fleur en Papier Doré, Cellebroeders-
straat 53/55 te 1000 Brussel
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GELUKKIG NIEUWJAARGELUKKIG NIEUWJAAR

De leden van de Raad van Bestuur en alle mensen die in het Goud-
blommeke werken willen jullie, en allen die jullie dierbaar zijn, een fantas-
tisch 2008 toewensen. Laat de zon 366 dagen (‘t is toch een schrikkeljaar 
hè ?) in jullie hart schijnen en laat liefde in grote mate jullie deel zijn. Ver-
der wensen wij jullie (en ons ook natuurlijk) een buitengewoon florerend 
Goudblommeke in Papier. Heel veel, heel interessante activiteiten en veel 
schoon volk over de vloer. En om het te bekrachtigen... op jullie gezond-
heid... Santé...!


