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Journalist Yves Slabbinck (70), begin jaren negentig nog aan de slag voor Het
Laatste Nieuws, heeft met ‘Ik sneeuw over je droeve ogen’ een eerste
dichtbundel klaar.

In veertig gedichten probeert hij liefde, geluk, leed, passie en malheuren in
tekst te vangen. De titel verwijst naar het reine van de sneeuw die de portie
droefenis moet helen. “Ik heb er vijftig jaar over gedaan om een bundel met
veertig gedichten klaar te hebben”, knipoogt de auteur, vader van drie
kinderen waaronder de bekende seksuoloog Wim Slabbinck. Zelf is Yves
Slabbinck nog altijd actief als schrijver. Hij werkt voor vakbladen als Travel
Magazine en Hoogvlieger. “Ik ben ooit bij De Brugsche Gazette als journalist
begonnen”, vertelt hij. “Toen al was ik ook geboeid door poëzie, al is die oude
liefde pas de laatste jaren weer opgeflakkerd.” Het boekje ligt bij een paar
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boekhandels en kan je ook bestellen (15 euro) bij de auteur zelf:
yves.slabbinck@gmail.com.
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Sterk staaltje poëzie: ‘Ik sneeuw over
je droeve ogen’ van Yves Slabbinck
Geschreven op 29 januari 2020 door Mario De Wilde

Deze middag werd in het Literair Salon van De Reyghere in Brugge de
poëziebundel ‘Ik sneeuw over je droeve ogen’ van Yves Slabbinck voorgesteld.
Dat gebeurde in het bijzijn van schepen van Cultuur Nico Blontrock. Die laatste
onderstreepte het belang van poëzie, nog steeds een beetje het ondergeschoven
kindje van onze literatuur. “Ik ben fier dat mensen als Yves Slabbinck zich aan dit
moeilijk genre wagen en ik bewonder zijn gedrevenheid hiervoor.” Bruggeling
Yves Slabbinck was journalist/redacteur, achtereenvolgens bij De Brugsche
Gazette, Het Brugsch Handelsblad, Het Laatste Nieuws, Travel Magazine en
(De)Hoogvlieger. In 40 gedichten probeert hij in deze bundel liefde, emoties,
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teleurstellingen, vreugde, (on)geluk, leed, verwachtingspatronen, (roekeloze)
passie en andere malheuren in tekst te vangen. Vertrekkend vanuit de zekerheid
dat het frisse en speelse van koude sneeuw sowieso soelaas moet brengen over
een lichaam dat probeert in het reine te komen met een al dan niet zelf
veroorzaakte portie droefenis, werd de titel geboren. De cover van de bundel is
een schilderij van zijn zoon Guy, dus beschouw het als een familiewerk. Voel je je
aangesproken en wil je die portie sneeuw ook in jouw hoofd voelen en zelfs laten
smelten dan kan je jouw exemplaar nu reeds vrijwaren door 15 euro
(verzendingskosten inbegrepen) over te schrijven op: BE78 0010 4659 9886.
Contact: yves.slabbinck@gmail.com en tel. 0475/48.28.90
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West-Vlaming Yves Slabbinck vraagt
het zich af: Mag ik bij jou komen
sneeuwen?
Geschreven op 24 januari 2020 door Mario De Wilde

Mag ik ook bij jou komen sneeuwen!? Van Yves Slabbinck* verscheen zopas een
poëziebundel met als titel ‘Ik sneeuw over je droeve ogen’. De Bruggeling was
journalist/redacteur, achtereenvolgens bij De Brugsche Gazette, Het Brugsch
Handelsblad, Het Laatste Nieuws, Travel Magazine en (De)Hoogvlieger. In 40
gedichten probeert hij liefde, emoties, teleurstellingen, vreugde, (on)geluk, leed,
verwachtingspatronen, (roekeloze) passie en andere malheuren in tekst te
vangen. Vertrekkend vanuit de zekerheid dat het frisse en speelse van koude
sneeuw sowieso soelaas moet brengen over een lichaam dat probeert in het reine
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te komen met een al dan niet zelf veroorzaakte portie droefenis, werd de titel
geboren. Voel je je aangesproken en wil je die portie sneeuw ook in jouw hoofd
voelen en zelfs laten smelten dan kan je jouw exemplaar nu reeds vrijwaren door
15 euro (verzendingskosten inbegrepen) over te schrijven op: BE78 0010 4659
9886. Contact: yves.slabbinck@gmail.com en tel. 0475/48.28.90
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