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De website is vernieuwd!
De vernieuwde website van de conferentie staat online! Check onze - totaal niet awkward - 
fotoshoot aan de Rechtbank, struin eens door de sfeerfoto’s van de voorbije activiteiten of schrijf 
je heel eenvoudig in op één van onze activiteiten! Allemaal welkom op www.cjbbrugge.be ! 

Uiteraard zijn we ook te vinden op de sociale media – check onze facebookpagina of volg onze 
Instagram account.  
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V e r s l a g e n  v a n  o n z e 
afgelopen activiteiten 

Openingsconferentie
21 september 2018


De openingsrede van de voorzitster, Mr. 
Charlotte Benoot 

“Waarde confraters,


Zoals u allen reeds weet, is er sedert 1 september 2018 geen 
sprake meer van onze oude vertrouwde Balies van Brugge, 
Kortrijk, Ieper en Veurne. 


Over de spreekwoordelijke doden uiteraard 
niets dan goeds, maar in de weg naar de 
fusie hebben de leden van het Orgaan 
vastgesteld dat een ééngemaakte balie op 
provinciaal niveau nu eenmaal het meest 
aangewezen is in het huidige, snel 
wijzigende juridisch landschap.


Wel is het zo dat de Conferenties van de 
Jonge Balies van Brugge, Kortrijk, Ieper en 
Veurne blijven voortbestaan. Want, net in 
een snel wijzigend juridisch landschap, is 
er vaak meer vraag naar lokale initiatieven 
en activiteiten. Zo vermijden we allen op 
te gaan in de anonimiteit van de grote 
West-Vlaamse Balie, die om en bij de 1.400 
advocaten telt.


Va n d a a r b l i j v e n w i j u , m e t v e e l 
enthous iasme, ta l r i j ke act iv i te i ten 
aanbieden.


U i t e r a a r d i s e r o o k d e n o d i g e 
samenwerking en interactie tussen de vier Conferenties, want 
ook wij wensen de fusie ten volle te ondersteunen. 


Zo hebben onze stagiairsverantwoordelijken voor onze nieuwe 
stagiairs, meteen ook de eerste officiële lading stagiairs van 
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Balie West-Vlaanderen, een aantal gezamenlijke activiteiten op 
poten gezet.


Ook de geslaagde Plechtige Openingszitting van 21.09 jl. was 
het resultaat van een samenwerking tussen de vier Conferenties 
en de Raad van de Orde van Balie West, met haar stafhouder 
Antoine Van Eeckhout als spilfiguur.


Om de eenheidsgedachte van onze verenigde Balie West-
Vlaanderen te versterken, voorzien de Conferenties een 
grensoverschrijdend lidmaatschap. 


Zo kunt u als lid van CJB Brugge vzw ook aan ledentarief 
deelnemen aan de activiteiten van de Conferenties van Ieper, 
Kortrijk en Veurne. 


Twijfel dan ook niet langer en maak u zo spoedig mogelijk lid 
van onze Conferentie, zo geniet u van een zeer uitgebreid scala 
aan activiteiten (over het ganse West-Vlaamse grondgebied)!


U heeft zich nog geen lid gemaakt van onze Conferentie maar 
wenst dit nog te doen? U leest verder in deze CJWeetjes meer 
over hoe u zich alsnog lid kunt maken.”


Verslag van de avond  

Iedereen vond het zeer spannend, het eerste evenement van de 
balie West, vooral de eerstejaars stagiairs. 


Een groot evenement in het concertgebouw 
te Brugge, gevolgd door een feest...De 
babyborrel van de balie West.


De openingsrede werd gehouden door 
Bernard Dubois en “Less is more”.


Hij heeft ons op een zeer interessante 
m a n i e r d o o r h e t n i e u w e 
vennootschapsrecht gevoerd, dat ook 
streeft naar vereenvoudiging.    


Hierna was het tijd voor een welverdiende 
a p e r i t i e f i n h e t c o n c e r t g e b o u w. 
Gezelligheid, hapjes, netwerken,...


Het was een goed moment om iedereen wat beter te leren 
kennen.
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Aansluitend op de receptie was het 
avondfeest in de Brugeoise. De locatie 
was stijlvol en feestelijk ingericht, top 
georganiseerd. 


De avond ging enkel in stijgende lijn. 
Na nog een tweede receptie, werden 
we uitgenodigd aan tafel waar de 
lekkere gerechten mekaar opvolgden. 
Naarmate de avond vorderde, zat de 
sfeer er helemaal in.  





Eens het dessert werd genoten, was het tijd voor de special act. Wim 
Soetaer heeft het dansfeest in gang gestoken, gevolgd door de beats 
van DJ Fré.


Dit alles heeft gezorgd voor een 
fantastische avond met oude en/of 
nieuwe vrienden.


- Verslag van Mr. Shari Van den Bremt -  

Bezoek Triënnale
14 september 2018


Zondag 16 september 2018. Een zeer zonnige en warme zondag. Uitgerekend op die zondag 
had de CJB een uitstap gepland naar de Triennale 2018 in Brugge. Deze stond volledig in het 

teken van de “ Verbeelding van de 
vloeibare stad”.


Er was afgesproken op de Burg tegen 
15 u. Daar zou de gids ons oppikken om 
de rondleiding te beginnen. En op de 
Burg kregen we al het eerste kunstwerk 
te zien : Urban Model. Een paviljoen 
opgebouwd met panelen in hout en veel 
glas. Hiermee wil de kunstenaar ruimte 
scheppen en een rustplek creëren waar 
kijken en ontmoeten centraal staan.
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We zetten onze weg verder naar het Jan 
van Eyck plein waar de “ Skyscraper “ uit 
het water op rijst. Deze walvis is volledig 
gebouwd met plastic afval die wereldwijd 
in de zeeën     werd gevonden. Deze walvis 
bestaat uit een aantal elementen die de 
afbraak en heropbouw vergemakkelijken. 
Want het is de bedoel ing van de 
kunstenaar om die ook in andere steden 
overal ter wereld opnieuw op te bouwen.


Op naar het volgende kunstwerk. En dat 
was te vinden vlak bij de Snaggaardbrug.  
was een drijvend platform van meer dan 
100 vierkante meter met elastische netten 
die lichtjes over het water hellen. Je kan 
deze netten gebruiken als leuningen of 
zelfs als hangmatten waarin je rustig kan 
v e r p o z e n . D e b e d o e l i n g v a n d e 

kunstenaars was de grens tussen de straat en de reien te 
overschrijden.


Het volgende kunstwerk dat 
we konden bekijken heeft zeer 
veel te maken met de Brugse 
geschiedenis. “ Lanchals “ is 
de naam van dit kunstwerk. En 
ik probeer nu om een lang 
verhaal ( legende) kort te 
vertellen. In de 15 de eeuw 
werd ene Pieter Lanchals een 
raadsheer van de aartshertog, 
gefolterd en vermoord. De 
aartshertog zon op wraak en 
plunderde Brugge. Uiteindelijk 
kreeg Brugge zijn voorrechten 
terug maar moest (zo wil de 
legende) 52 langhalzen (witte 
zwanen) als herinnering op de 
reien laten leven. Vandaar dat 
er nu nog altijd witte zwanen 
op de reien zwemmen.


We moesten nu een wandeling maken tot aan de Coupure om 
daar het volgende kunstwerk te kunnen bekijken. Deze 
constructie heeft roze doorschijnende wanden die kleur geven 
aan het water. Dit drijvend paviljoen is de ideale plek om even 
pootje te baden of zelfs een duik in de reien te wagen.
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Van de Coupure ging het richting Vismarkt waar we een zeer 
speciale brug konden bewonderen. Neen, niet één uit 
bakstenen en keien zoals er zoveel zijn in Brugge, maar eentje 
met metalen profielen en zeilen. Normaal gezien kan je, als je 
een brug oversteekt, gewoon je weg verder zetten. Hier echter 
niet. Je was verplicht om via dezelfde brug terug te keren. De 
bedoeling van de kunstenaars was deze brug e laten dienen 
als ontmoetingsplaats, een alternatief om elkaar te kruisen of 
zelfs om met elkaar een gesprek aan te gaan. Onze gids 
wist ons te vertellen dat je, als je goed kijkt, je twee 
gezichten kunt zien die naar elkaar toe komen en elkaar 
kussen. Maar zij zag het zelf niet.


Voor het laatste kunstwerk moesten wij wandelen tot aan 
de Site Oud Sint-Jan. Zoals aan het begin reeds vermeld, 
stond de tentoonstelling van de “ Liquid City “. En in dit 
kunstwerk wordt daar wel zeer veel rekening gehouden. 
Het bestaat uit een aantal capsules die op elkaar worden 
geplaatst. De kunstenaars houden er rekening mee dat 
de zeespiegel met de jaren zal stijgen. Daarom maken ze 
een bouwdoos van een soort containers waarin mensen 
zouden gaan wonen. Weliswaar op een zeer beperkte 
ruimte. Studenten interieurarchitectuur mochten een paar 
van de containers inrichten.


Nadien was er ons nog een Brugse Zot beloofd maar 
aangezien de terras van de brouwerij De Halve Maan vol zat, 
hebben dan maar genoten van een ander biertje op een terras 
tegenover de brouwerij.


- Verslag van Fernand Vandewalle, verantwoordelijke 
deurwachters -  
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Rondleiding en voorstelling nieuwe stagiairs
25 september 2018


Op 25 september organiseerde de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge een interessant 
rechtbankbezoek voor de Brugse advocaten in spé. 


We hadden het genoegen kennis 
te maken met de verschillende 
diensten in het gerechtsgebouw. 
Op alle griffies werden we 
hartelijk ontvangen en kregen 
we een inkijk in het reilen en 
zeilen in de gebouwen aan de 
Kazernevest. Het bezoek aan de 
dienst Overtuigingsstukken en 
a a n d e k a p e l w a a r d e 
assisenzaken plaatsvinden, 
wekten ieders interesse op.


Op de middag trokken we naar ’t 
Huiskombuis, een voortreffelijk 
restaurant op enkele meters van 
he t gerechtsgebouw. Een 
geslaagde promostunt: het 
restaurant kon allen van ons wel 
bekoren met hun mix van heerlijke Belgische en Afrikaanse gerechten.


In de namiddag werden we als kersverse advocaat-stagiairs gepresenteerd aan de Brugse 
magistratuur. Om het ijs wat te breken en de dag feestelijk af te sluiten, volgde een gezellige 
receptie op the rooftop van de gebouwen. Eerste vriendschapsbanden werden gesmeed én een 
nieuwe leerrijke excursie met de stagiairs werd vastgelegd: een dagje Bellewaerde in november! 


Politierechter Gerda Weymiens, of beter gekend als de Brugse rechter uit de serie De Rechtbank 
op Vier, was er ook bij en zag dat het goed was.


 


- Verslag van Mr. Emma Berton -  
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En ook nog…
Openbedrijvendag
7 oktober 2018


Bootcamp 
22 oktober 2018
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Eerstvolgende activiteiten
Balieweekend  

VRIJDAG 16 NOVEMBER - ZONDAG 18 NOVEMBER  

We verblijven in het mooie  Erpigny  en zullen u voorzien van  sportieve activiteiten,  heerlijke 
maaltijden én gezellige herfstapéro's.. Dat klinkt toch als muziek in de oren?


Er zijn nog 5 plaatsen over, wie wil kan nog mee! Inschrijven kan via www.cjbbrugge.be of ad 
valvas. 


Sintontbijt
ZATERDAG 1 DECEMBER - 9U00 - BASISSCHOOL ZANDSTRAAAT 

Op zaterdag 1 december vanaf 09u00 komt de Sint op bezoek in de Basisschool Zandstraat van 
het Sint-Lodewijkscollege te Brugge


De Sint brengt heel wat cadeautjes én een ontbijt voor de mama's en papa's mee, organiseert 
een tekenwedstrijd voor uw welpjes en hij laat zich maar al te graag fotograferen.


Met uw deelname steunt u bovendien het goede doel! Onder het goedkeurend oog van de Sint, 
wordt de opbrengst van het ontbijt dit jaar immers gedoneerd aan de vzw “BEYOND THE 
MOON”. Deze vzw biedt ernstig zieke kinderen, hun ouders, broers en zussen éénmalig een 
ontspannende all-in kosteloze vakantie die beantwoordt aan de verbeelding van de kinderen. Op 
deze manier putten deze kinderen energie om vreugde in hun leven te brengen, opdat zij de 
dagelijkse strijd tegen de ziekte kunnen verder zetten. Meer info is te vinden op de website 
www.beyondthemoon.org. 


Voor de deelname aan het ontbijt vragen we een kleine bijdrage: kinderen tot 14 jaar smullen 
mee aan 6,50 EUR. Kinderen ouder dan 14 jaar en volwassenen betalen 12,50 EUR.


Kerstbowling

DONDERDAG 13 DECEMBER - 18u45 - BOWL INN BRUGGE 

De kerstbowling volgens traditie. Dit jaar zetten we de boel eens op zijn kop en starten we met 
het bowlen vanaf 18u45. Uiteraard vergezeld met de nodige drank. Erna nemen we dan plaats 
aan tafel voor de steengril. 


Inschrijven is binnenkort mogelijk, houd daarvoor onze social media en website in de gaten. 
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Stijn Meuris - Tirade 3

ZATERDAG 2 FEBRUARI 2019 

Save the date! 


Een uur cultuur. - Omdat er nog wel enkele politieke katten te geselen vallen, aan alle kanten van 
het kleurenspectrum. En omdat er, ondanks alles, geweldig gelachen kan worden met iets dat zo 
humor- en uitzichtloos is als het huidige beleid –


Meer info volgt!


Permanente vorming 20 november 2018
Gastspreker van  dienst, mr. Kristof Windey, liet ons 
weten dat de permanente vorming van 20 november a.s. 
wegens omstandigheden niet kan doorgaan. De 
permanente vorming zal worden verplaatst naar een 
andere datum die wij zo spoedig mogelijk zullen 
aankondigen. 


U wordt toch ook lid van de Conferentie?!
Lid worden van CJB BRUGGE VZW is even eenvoudig als 
doeltreffend. 


U schrijft het lidgeld over op onze rekening. Zo maakt u het ons 
mogelijk een brede waaier aan activiteiten te organiseren. 
Bovendien ontvangt u in ruil een jaar lang een mooie korting bij 
deelname aan onze activiteiten. 


Eerstejaars zijn tijdens het gerechtelijk jaar waarin zij aan de balie 
komen gratis lid.


Wij kijken er naar uit jullie massaal te mogen verwelkomen het komend gerechtelijk jaar! 


Leuk meegenomen: om de eenheidsgedachte van onze 
verenigde Balie West-Vlaanderen te versterken, kunnen de 
leden van CJB Brugge vzw ook aan ledentarief deelnemen 
aan de activiteiten van de Conferenties van Ieper, Kortrijk en 
Veurne. Twijfel dan ook niet langer en maak u zo spoedig 
mogelijk lid van onze Conferentie, zo geniet u van een zeer 
uitgebreid scala aan activiteiten (over het ganse West-
Vlaamse grondgebied)!
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Tarieven


Stagiairs: 50,00 euro 


Tableau-advocaten: 75,00 euro


Betalen kan door overschrijving op het 
gekende rekeningnummer BE58 6301 
5300 0179 met vermelding van: ‘lidgeld’ + 
uw naam.
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Ook bij ons kan u uw ei kwijt!
Zij die graag eens hun licht laten schijnen op een actueel brandend thema, of ideeën hebben van 
gelijk welke aard mogen dit uiteraard steeds laten weten. U kan ons daarvoor makkelijk bereiken 
via onze website www.cjbbrugge.be. 
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