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Op het bureau van professor dokter Yves Benoit staat tot op

vandaag een foto van nonkel Hubert, oom van zijn moeder en

longarts die in het Brugge van toen een kwalijke ziekte als

tuberculose bestreed, tot hij er zelf aan bezweek. Dat verhaal

vertelde moeder met onverholen bewondering, en voor de

twaalfjarige Yves was het toen al zonneklaar: ook hij zou later

levens redden.

Aan die keuze heeft hij, hoe jong hij ook was, nadien geen

moment meer getwijfeld. Hij toonde zich een gedegen student

geneeskunde. Geen primus, wel een aanwinst voor het univer-

sitair ziekenhuis vonden zijn mentors. En dat hij meer dan eens

praeses en zelfs senior seniorum werd, tekent zijn populariteit

in studentenkringen. “Ik kon wel met mensen overweg, ja”,

blinken zijn ogen nog als hij aan die tijd terugdenkt.

Yves werd kinderarts, zelfs kinderkankerarts, met zicht op een

eigen praktijk, toen hem gevraagd werd om aan het UZ Gent te

blijven werken. Een vraag waar hij pas op inging toen die hem

gesteld werd door zijn patiëntjes zelf. Dokter, gij gaat hier toch

niet weggaan? Daar had hij gewoon geen verweer tegen. Om

nadien alweer nooit meer een moment

aan zijn keuze te twijfelen.

Wat Yves Benoit sindsdien verwezenlijkte op het vlak van de

behandeling en begeleiding van kanker bij kinderen is indruk-

wekkend. Op zijn expertise doen collega’s nog altijd een 

beroep, zijn sociale inzet is legendarisch. En hij vertelt er verder

in dit magazine over alsof het allemaal niet meer dan vanzelf-

sprekend was en is. Zijn voorbeeld maakt dat ik me kleiner voel

dan ooit, en me straks met nog veel meer ijver kerstrozen,

kaarsen en balpennen voor het goeie doel aanschaf.

door Nancy Boerjan

“Zijn voorbeeld maakt

dat ik me kleiner 

voel dan ooit”

I N  D I T  N U M M E R
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Sinds woensdag loopt Verborgen Verlangen in de bioscoop, een

romcom die draait rond realityster Astrid Coppens. Regisseur van

de film is Wevelgemnaar Maarten Moerkerke. “Dit is geen auteurs-

film, het zou belachelijk zijn om hem ook zo te recenseren.”
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DE BESTE RESTAURANTS
VOLGENS JACKOBOND

Riet Muylaert uit Beernem, sinds haar deelname aan het programma ‘Zo is er maar één’ in het collectieve

geheugen beter bekend als JackoBond, toert momenteel door Vlaanderen met de tournee ‘JackoBond

zingt Marva’. Op 20 november is ze te zien in Ieper en op 2 december in Marke. Als ze even niet on the road

is, geniet ze het liefst van lekker eten en goed gezelschap op deze adresjes. tekst Tom Gheeraert
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“Ik ga vaak koffiekletsen met mijn

mama, tante en zus als ik in Oede-

lem ben. Zo belanden we soms bij

Eliana. Een heel warm en gezellig

interieur en een zo mogelijk nog

warmere gastvrouw. Haar man is

gepassioneerd door koffie, en de

koffie smaakt even heerlijk als hoe hij

erover praat. Ook de verschillende

thees zijn fantastisch. Je kan er su-

perlekker ontbijten, maar wij gaan er

vooral om te snoepen.”

KOFFIEKLETSEN

www.eliana.be
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“Restaurant d’Afspanning ligt in Beer-

nem, waar ik geboren ben. En daarop

mag Beernem terecht trots zijn. Het

is een heel bijzondere, mooie, rustge-

vende plek. Een sterrenrestaurant

waardig, vind ik. Het eten is er heel

fijn, lekker en gezond. Ik eet vegeta-

risch en ze bieden je verschillende

gangen aan met groentjes die blijven

verrassen. Het is het perfecte decor

om lang te tafelen en in alle rust met

je dierbaren bij te babbelen.”

STERRENWAARDIG

www.afspanning.be
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“Minstens even goed als een restau-

rantbezoek is The Pharmacy in Knok-

ke-Heist. De cocktailbar zit een beet-

je verstopt. Aan de buitenkant ziet het

er een heel gewoon, grijs gebouw uit.

Je moet aanbellen, dan gaat de deur

open, en daarna stap je binnen in een

bijzondere wereld... Net als in een

filmdecor. En de cocktails zijn over-

heerlijk. De barman en barvrouw zijn

erg charmant. Een heel bijzondere,

mysterieuze en unieke plek.”

COCKTAILS IN FILMDECOR

www.the-pharmacy.be
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“Ik hou van strandwandelingen. Eerst

goed uitwaaien, en daarna afzakken

naar een tearoom voor een lekkere

pannenkoek, of naar de Oesterput in

Blankenberge bijvoorbeeld. Daar zit

iedereen aan lange tafels. Je kan er

bijvoorbeeld een plateau met zee-

vruchten eten. Dit is een van de wei-

nige keren dat ik een uitzondering

maak en toch vis eet.
De sfeer is er zeer authentiek. Ik hou

er enorm van en kom er graag.”

ZONDIGEN AAN ZEE

www.oesterput.com 
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MET VALLEN EN OPSTAAN
Zelf werd hij meermaals Belgisch kampioen BMX, maar het liefst van al 

geeft hij zijn liefde voor het BMX’en door aan de jeugd. Geluwenaar
Barre Neirynck organiseert het hele jaar lang gratis workshops

Flatland BMX’en in Park Ter Walle in Menen. Een tiental jonge gasten komt er

week na week proeven, proberen, vallen en weer opstaan. “Op de fiets leer je

doorzetten. Volharden. Als het niet lukt, kan je dat alleen jezelf verwijten.”

tekst en foto’s Olaf Verhaeghe
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Op het bureau van professor dokter Yves Benoit staat tot op

vandaag een foto van nonkel Hubert, oom van zijn moeder en

longarts die in het Brugge van toen een kwalijke ziekte als

tuberculose bestreed, tot hij er zelf aan bezweek. Dat verhaal

vertelde moeder met onverholen bewondering, en voor de

twaalfjarige Yves was het toen al zonneklaar: ook hij zou later

levens redden.

Aan die keuze heeft hij, hoe jong hij ook was, nadien geen

moment meer getwijfeld. Hij toonde zich een gedegen student

geneeskunde. Geen primus, wel een aanwinst voor het univer-

sitair ziekenhuis vonden zijn mentors. En dat hij meer dan eens

praeses en zelfs senior seniorum werd, tekent zijn populariteit

in studentenkringen. “Ik kon wel met mensen overweg, ja”,

blinken zijn ogen nog als hij aan die tijd terugdenkt.

Yves werd kinderarts, zelfs kinderkankerarts, met zicht op een

eigen praktijk, toen hem gevraagd werd om aan het UZ Gent te

blijven werken. Een vraag waar hij pas op inging toen die hem

gesteld werd door zijn patiëntjes zelf. Dokter, gij gaat hier toch

niet weggaan? Daar had hij gewoon geen verweer tegen. Om

nadien alweer nooit meer een moment

aan zijn keuze te twijfelen.

Wat Yves Benoit sindsdien verwezenlijkte op het vlak van de

behandeling en begeleiding van kanker bij kinderen is indruk-

wekkend. Op zijn expertise doen collega’s nog altijd een 

beroep, zijn sociale inzet is legendarisch. En hij vertelt er verder

in dit magazine over alsof het allemaal niet meer dan vanzelf-

sprekend was en is. Zijn voorbeeld maakt dat ik me kleiner voel

dan ooit, en me straks met nog veel meer ijver kerstrozen,

kaarsen en balpennen voor het goeie doel aanschaf.

door Nancy Boerjan

“Zijn voorbeeld maakt

dat ik me kleiner 

voel dan ooit”
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Sinds woensdag loopt Verborgen Verlangen in de bioscoop, een

romcom die draait rond realityster Astrid Coppens. Regisseur van

de film is Wevelgemnaar Maarten Moerkerke. “Dit is geen auteurs-

film, het zou belachelijk zijn om hem ook zo te recenseren.”
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Riet Muylaert uit Beernem, sinds haar deelname aan het programma ‘Zo is er maar één’ in het collectieve

geheugen beter bekend als JackoBond, toert momenteel door Vlaanderen met de tournee ‘JackoBond

zingt Marva’. Op 20 november is ze te zien in Ieper en op 2 december in Marke. Als ze even niet on the road

is, geniet ze het liefst van lekker eten en goed gezelschap op deze adresjes. tekst Tom Gheeraert
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“Ik ga vaak koffiekletsen met mijn

mama, tante en zus als ik in Oede-

lem ben. Zo belanden we soms bij

Eliana. Een heel warm en gezellig

interieur en een zo mogelijk nog

warmere gastvrouw. Haar man is

gepassioneerd door koffie, en de

koffie smaakt even heerlijk als hoe hij

erover praat. Ook de verschillende

thees zijn fantastisch. Je kan er su-

perlekker ontbijten, maar wij gaan er

vooral om te snoepen.”

KOFFIEKLETSEN

www.eliana.be
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“Restaurant d’Afspanning ligt in Beer-

nem, waar ik geboren ben. En daarop

mag Beernem terecht trots zijn. Het

is een heel bijzondere, mooie, rustge-

vende plek. Een sterrenrestaurant

waardig, vind ik. Het eten is er heel

fijn, lekker en gezond. Ik eet vegeta-

risch en ze bieden je verschillende

gangen aan met groentjes die blijven

verrassen. Het is het perfecte decor

om lang te tafelen en in alle rust met

je dierbaren bij te babbelen.”

STERRENWAARDIG

www.afspanning.be
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“Minstens even goed als een restau-

rantbezoek is The Pharmacy in Knok-

ke-Heist. De cocktailbar zit een beet-

je verstopt. Aan de buitenkant ziet het

er een heel gewoon, grijs gebouw uit.

Je moet aanbellen, dan gaat de deur

open, en daarna stap je binnen in een

bijzondere wereld... Net als in een

filmdecor. En de cocktails zijn over-

heerlijk. De barman en barvrouw zijn

erg charmant. Een heel bijzondere,

mysterieuze en unieke plek.”

COCKTAILS IN FILMDECOR

www.the-pharmacy.be
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“Ik hou van strandwandelingen. Eerst

goed uitwaaien, en daarna afzakken

naar een tearoom voor een lekkere

pannenkoek, of naar de Oesterput in

Blankenberge bijvoorbeeld. Daar zit

iedereen aan lange tafels. Je kan er

bijvoorbeeld een plateau met zee-

vruchten eten. Dit is een van de wei-

nige keren dat ik een uitzondering

maak en toch vis eet.
De sfeer is er zeer authentiek. Ik hou

er enorm van en kom er graag.”

ZONDIGEN AAN ZEE

www.oesterput.com 
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De groep jongens en meisjes kreeg bezoek van de Nederlandse topper Dez Maarsen (met muts).

“Yo, man, welkom.” Barre Neirynck (34) ontvangtons met de lach op zijn gezicht. Rondom hemtien jongens en meisjes die met hun fietsje talvan trucs uitproberen. “Ik probeer hen in dezelessenreeks echt de basis aan te leren. Ik zie heelwat mensen die met BMX’en willen beginnen,maar niet de juiste tools of tips krijgen. Velenhaken daarom snel af en dat vind ik oprechtjammer”, zegt hij. 
Zelf begon Barre met zijn jeugdvriend KironDecuypere op zijn 14de te oefenen. “Gewoon,voor onze deur, in de straat. Met onze BMXmochten we niet op het skatepark. Voor FlatlandBMX, mijn favoriete discipline, heb je amperobstakels nodig. Vanaf het eerste moment dat ikop die fiets zat, was ik verkocht.”Barre ziet naar eigen zeggen alleen maar voor-delen aan de sport. “Wie technisch onderlegd isop de fiets, beweegt zich een stuk veiliger in hetverkeer. Je kan veel sneller en adequater reage-ren op bepaalde situaties. Daarnaast leer je voor-al ook doorzetten. Volharden. Als het eens nietlukt, kan je enkel jezelf verwijten. Enkel de fietstelt, de rest is niet belangrijk.” In zijn tiendeligelessenreeks wil de Geluwenaar zijn leerlingen vanalle BMX-disciplines laten proeven. “Als er een oftwee hierna voortdoen, is mijn missie al ge-slaagd”, glimlacht hij. 

“Ik wil de gasten van alle BMX-disciplines laten proeven”, zegt organisator Barre Neirynck. 

Nog tot en met 9 december geeft BarreNeirynck elke woensdagnamiddag gratis work-shops in Park Ter Walle in Menen. 
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