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Het nieuw Bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge is dit jaar in vrij bijzondere omstandigheden 

moeten opstarten.  

 

In deze eerste nieuwsbrief van het werkingsjaar 2020-21 brengen wij verslag uit van onze afgelopen activiteiten en 

bezorgen wij u verder een zicht op onze eerstvolgende coronaproof activiteiten. 

 

Het is in de huidige omstandigheden meer dan ooit een must om onderling verbonden te blijven! Bezorg ons dus 

zeker steeds uw feedback en/of input i.v.m. onze activiteiten! 
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Afgelopen activiteiten 

 

Pelouze Pilates 

 
 
Pelouze Pilates ofte de saga van de man op onbekend terrein 
 
Donderdagavond 25 juni 2020, beetje voor half negen. ’t Is een zwoele 
zomeravond, geen wolkje aan de lucht, geen briesje te bespeuren. 
Omstandigheden zo luw als Vivenkapelle zelf. 
 
Toch stap ik ter hoogte van de gazontuin voorbij de kalkwitte woning licht 
nerveus uit de wagen. Enkele eenzame zweetdruppels parelen reeds over 
mijn rug; misschien door de warmte, mogelijk door de stress van het 
onbekende, vermoedelijk door de bevragende blikken van een klein dozijn 
ranke dames in sporttenue. Enige man, zo blijkt; waarop mijn 
overwinningsdrang instant de hoogte inschiet. 
 
De begeleiding zit al goed. Mathilde heet ze, de blonde instructrice op het 
groene gras, met poep en buik zo strak als Hollandse rekenkunde. #MeToo? 
Kan me niet bommen. Als ik dan toch een uur lang moet afzien, wil ik er wel 
meer aan overhouden dan een stel verwrongen kuiten en een geknakte rug. 
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‘k Doe het misschien nooit opnieuw, maar toch de herinnering zal de moeite 
waard zijn… 
 
Doch hoogmoed komt voor de val, zo heb ik aan den lijve moeten 
ondervinden. Nog maar net is mijn matje uitgerold of de ene bizarre pose 
volgt de andere op. Ik moet liggen op mijn rug met palmen in de lucht, ‘k 
moet blijven staan op mijn armen en mijn benen, op m’n knieën, op m’n 
tenen, op de dijen – geloof me, doet zeer om bij te wenen – en opeens op 
één been alleen! Knarsend van de pijn gutsen potentiële coronadruppels uit 
mijn mond! De anderhalve meterregel houdt de rest gelukkig veilig. 
 
Vrouwen rondom mij zo gracieus als ballet de Muntschouwburg waardig. 
Kampioenen in het in balans zijn. Ik? Wankel. Zo wankel als het recentste 
Brexit-plan. Verslagenheid beheerst mijn geest. 
 
Doch niets is meer ardent dan het zelfbewustzijn van de man. Mind over 
body, denk ik dan. Mind. Over. Body. Doordoen, als ware het de laatste keer 
dat een vrouw mij ziet staan. Tot op het bittere eind pers ik de frustraties 
van de werkweek eruit en wurg ik nakende pijnkreten nog voor hun 
conceptie. 
 
Van zodra Mathilde het einde afvlagt, leg ik me op m’n rug met knieën in de 
lucht. Minuten gaan voorbij. Diep inademen brengt me de geur van gras; de 
blauwe hemel boven me biedt innerlijke rust. Maar het zijn de dames die 
aanvoeren wat ik het meest begeer. Bevestiging. 
 
“Leuk dat je erbij was, Yorick. En dan nog als enige man! Da’s een teken van 
durven”, zegt Elise me. Charlotte treedt bij. Mijn eigenwaarde is hersteld. 
Slechtste fysieke prestatie in tijden, maar ergens voel ik me toch een 
winnaar. Overwinningsroes borrelt op; victorie kraaien is gepast. Uit het 
niets, mentale rust en contemplatie alom. Ik kan eerzaam slapen gaan en 
morgen weer man zijn. 
 

Yorick Van Rintel 
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Fotoverslag Comedy night @  

Campo Solar  

 

Op zaterdagavond 11.07.2020 genoten de deelnemers van onze Comedy 
Night van een hilarische performance van David Galle in een uniek decor 
(het Campo Solar-amfitheater in de Damse maïsvelden).  
Wij zijn verheugd dat wij toch nog een leuke cultuuractiviteit konden 

aanbieden in deze onzekere tijden! 
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CJB Schavuitentocht  
 
 
Is je inspiratie voor je dagelijks loop-, wandel- of fietstoertje volledig op?  

 

Doe dan gauw de CJB Brugge Schavuitentocht! (per fiets of te voet - al dan 

niet gedeeltelijk ;) )  

 

De Schavuitentocht werd uitgestippeld door de naarstige CJB’ers om u een 

buitenactiviteit aan te bieden als alternatief voor de jaarlijkse eendaagse 

reis. Gelet op de coronamaatregelen is de organisatie van een 

groepsactiviteit immers praktisch niet mogelijk gebleken…  

 

Ontspanning is des te meer nodig in deze onzekere tijden.  

 

Bekommerd zijnde om uw gezondheid in virustijden, uw behoefte aan 

menselijk contact na maandenlang binnen zitten, uw gewicht na 

evenveel maanden te weinig beweging te hebben gehad, uw 

gemoedstoestand bij het zien van de zittingsrol voor volgende 

week en ga zo maar door, hebben wij voor u een (fiets)tocht 

uitgestippeld in de regio Brugge met leuke weetjes rond het 

thema van schavuitenstreken en vlegelgedrag uit het verleden. 

Duuus:  

 

1. Pomp uw fietsbanden alvast op of zet je loopschoenen / 

bottines al klaar;  

2. Kijk elke avond het weerbericht voor ’t weekend;  

3. Is ’t droog, stof dan snel die oude fietszak (of je bottines) af;  

4. Vul ‘m met twee flessen water, enkele mondmaskers, een extra 

pull tegen een briesje, een kawé voor het geval dat, een pakje 

Pim’s koekjes ingeval madam een kleine honger zou krijgen 

onderweg en een tweede polo indien meneer ’t zweten nog niet 

is verleerd;  

5. Smeer je kuiten in;  

6. Download de CJB Brugge Schavuitentocht op 

www.cjbbrugge.be/nieuws/  

7. Hop op de fiets (of in de botinnes) en gaan met dat oud kraam!  

 

Veel succes! 
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O’Sea Light – 9.10.2020 

 

 

Traditiegetrouw vindt jaarlijks een Plechtige Openingsconferentie plaats 

waarop eerstejaarsstagairs kennis kunnen maken met elkaar én met het leven 

aan de balie. Dit jaar kon dat event jammer genoeg niet in zijn gebruikelijke 

formule doorgaan door Covid-19.  

 

 

Toch werd door de Conferenties van de Jonge Balies een waardig 

alternatief aangeboden. En om de traditie niet helemaal verloren 

te laten gaan, kreeg ik als eerstejaarsstagiair de eer en het 

genoegen mijn beleving van de openingszitting neer te schrijven. 

 

Op vrijdag 9 oktober 2020 werden wij verwacht in Ostend Sea 

P’lace bij de Hippodroom in Oostende om de openingszitting van 

de balie West-Vlaanderen bij te wonen. Bij aankomst op deze 

schitterend aangeklede locatie, stond ons een hartelijk ontvangst 

te wachten en, zoals het hoort, verliep dit alles volledig corona-

proof. 

 

 

 

Wanneer iedereen zijn plekje had gevonden en al wat had kunnen bijpraten met 

de tafelgenoten, kreeg meester Jens Rau het woord. Zijn openingsrede ‘Vrije 

partnerkeuze voor advocaten, of niet?’ omvatte een boeiende reflectie over de 

samenwerkingsverbanden van advocaten met andere beroepsgroepen. Hoewel 

dit op het eerste zicht voor een eerstejaarsstagiair misschien een ver-van-mijn-

bed-show is, prikkelde deze 

wetenswaardige rede toch ieders 

nieuwsgierigheid. Het saillant karakter 

van de rede werd doorgetrokken door 

stafhouder Rik Crivits die in zijn repliek 

het thema verruimde tot alle 

partnerkeuzes. Later op de avond stond 

ook de Minister van Justitie, Vincent Van 

Quickenborne, ons te woord. 

 

 

De openingszitting werd gevolgd door 

een zittende receptie. In onze bubbel 

van 10 personen werd het glas geheven 

op deze nieuwe stap in ons leven. Geraffineerde hapjes en gerechten kwamen 

rijkelijk onze richting uit en deze resem van lekkernijen werd afgesloten met een 

heerlijk chocoladedessert. 
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Ik denk dat ik namens alle eerstejaars kan zeggen dat de Openingsconferentie, 

gevolgd door de zittende receptie, meer dan geslaagd was en het eerste 

‘officiële’ kennismakingsmoment onder de eerstejaarsstagiairs toch uniek 

maakte. Een grote dank gaat uit naar de Conferenties van de Jonge Balies die, 

ondanks de coronamoeilijkheden, een fantastische avond organiseerden. 

 

 

 

          Kitty D’hondt 

     Eerstejaarsstagiaire Balie West-Vlaanderen 
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Het volledige fotoverslag vindt u op de facebook 

pagina van Balie West. 

 

https://www.facebook.com/baliewestvlaanderen/ 

 

HOU ZEKER ONZE INSTAGRAM EN FACEBOOK 

PAGINA IN DE GATEN VOOR MEER INFO!                     

 
@JONGEBALIEBRUGGE  
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In het vooruitzicht 

CJB LOCKDOWN CHALLENGE 
 

Wandel & Loop de meeste km's bijeen: 

alleen, met uw gezin of collega's waarbij u 

de coronamaatregelen uiteraard niet uit 

het oog verliest 😉 

 

Startschot: 7 november 2020 

Finish: 13 december 2020 

 

Fantastische prijzen van lokale horeca 

voor: 

 

- Top 3 M/V advocaat met de meeste km's 

- Lucky Winner van de week, ongeacht 

aantal km's 

- Sportiefste kantoor 

- Fotochallenge 

 

Deelnemen kan heel eenvoudig door uw wandeling/ looproute vast te leggen 

via sportapp's als runkeeper of strava en wekelijks door te sturen naar 

cjbbrugge@gmail.com OF via onze stravaclub: 

https://www.strava.com/clubs/CJBBrugge 

 

Het CJB kiest bovendien élke maandagmorgen een lucky winner uit. 

 

Deel jullie enthousiaste wandel- en loopfoto's en tag @jongebaliebrugge op 

Instagram of @conferentievandejongebaliebrugge op Facebook met 

#CJBLOCKDOWNCHALLENGE...  

 

Kom (coronaproof) uit uw kot & daag uw confrères uit vanop afstand! 💥 

 

 

 

 

 
 

 

file:///C:/Users/Thaïs/Downloads/cjbbrugge@gmail.com
https://www.strava.com/clubs/CJBBrugge
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SINT ONTBIJTBOXEN – zondag 

6.12.2020 
 

Helaas kunnen we dit jaar geen real life Sintfeest organiseren, maar omdat wij 

graag vrolijke gezichtjes zien en omdat wij al eens graag een goed doel steunen, 

bieden wij dit jaar Sint Ontbijtboxen aan! 

 

Een brunch voor thuis conform de formule van ons kinderfeest! 

 

Ook dit jaar steunen wij een goed doel, meer bepaald Think Pink en 

uiteraard voorziet de Sint opnieuw een leuk cadeautje voor de kids! 

 

Wij voorzien volgende ontbijtformules: 

          - ontbijtbox kind: 8,50 euro per kind  

          - ontbijtbox volwassene: 15,00 euro p.p. 

          - familiebox (2 volwassenen + 2 kinderen):  

             45,00 euro (+ 7,50 euro per extra kind) 

 

De boxen kunnen op 6 december afgehaald worden te Sint-Michiels. 

De exacte locatie volgt nog. 

 

Er bestaat tevens de mogelijkheid om uw ontbijtbox te laten leveren 

door onze Pieten in de regio Brugge en de deelgemeenten van 

Brugge (Sint-Kruis, Assebroek, Sint-Michiels en Sint-Andries). De 

leveringskost bedraagt 2,00 euro extra. 

 

Ten slotte kunt u Think Pink ook extra steunen met de aankoop van 

een mondmasker (zwart/roze/wit/donkerblauw) of een 

wensenkaarsje, elk voor de prijs van 6,00 euro. 

 

Bestellen via www.cjbbrugge.be t.e.m. 

27.11.2020! 

 

MORE TO COME (van zodra 

mogelijk..) 
 

Het CJB heeft nog heel wat activiteiten voor u in petto: 

- CJB mountainbiketocht 

- Gidstocht 

- Kerstkarting 

- Nieuwjaarsreceptie 

- …. 

http://www.cjbbrugge.be/
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Permanente vormingen 
 

DINSDAG 8 DECEMBER 2020 – WEBINAR 

HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL  

 
Ook tijdens het gerechtelijk jaar 2020-21 zet de Conferentie van de Jonge Balie 

te Brugge vzw interessante vormingen op poten, weze het (voorlopig) 

evenwel nog steeds in Webinar-vorm! 

 

Op dinsdag 8 december 2020 van 17u tot 19u geeft Stafhouder Paul BEKAERT 

u een boeiende uiteenzetting i.v.m. het Europees aanhoudingsbevel. 

 

Inschrijven via het privaat luik op www.advocaat.be !  

 

 

UPV Lunchcauserieën i.s.m. UPV en 

STORY PUBLISHERS 

 
Ook in het najaar van 2020 loopt de bijscholing voor de advocaten en 

magistraten verder.  

 

Het najaarsprogramma omvat 4 lunchcauserieën in Webinarvorm. 

 

Deze vormingsmomenten worden opnieuw georganiseerd door de 

Conferentie van de Jonge Balie Brugge, de Uitstraling Permanente Vorming 

van de VUB (afdeling West-Vlaanderen) en de uitgeverij Story Publishers, 

een door de Orde van de Vlaamse Balies erkende opleidingsinstelling. 

 

De eerstvolgende causerie gaat door op vrijdag 4 december 2020 en handelt 

over ‘Capita selecta van het verkeersrecht’. 

  

De spreker van dienst is Mr. Dieter Decoster. Tijdens deze causerie wordt 

aandacht besteed aan: 

 

- wegcode in burgerlijke verkeerszaken anno 2020; 

- bewijsregels in burgerlijke verkeerszaken anno 2020; 

- praktijkgerichte bespreking van recente rechtspraak in verkeerszaken. 

 

 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.advocaat.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Al4rr7CDcrUi2Vwsa5wnVx7VWxOHp_bVY7nG7J4NHX2WO_h2GVJ6BMwQ&h=AT1AFJevPdL9ceDD7g49XPQdnohoG8VEsPqDSnhjvpk6lWJX7mGcFNYETvefOx4HwXF1zEwuCIm8UmZ9A2EwtH90BggGpd1P8uOIDtAAdKLMkDkhLyAhihL8IiDAoso9zg&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2mkp0bUI4c2-Pn-gekbMdayPFqWFLXbQNljDmYd2ROzNejlKOpB-Mcsdu9fv7khEV4zfBeD7tZgH7jQx-KK6QHHY8mJKPfR4140l8k-OKzMLvQuuA8r5zbSHGBQH8_Mxh5DlI0Fkvprs2IpuXrZIcVSaVPKrqR72Z3CGEyVde-VBbL_Q
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U wordt toch ook lid van de Conferentie?! 
 

Wenst u volop te (blijven) genieten van kwaliteitsvolle Permanente Vormingen en de brede waaier aan (nieuwe) 

activiteiten die dit jaar door de Conferentie van de Jonge Balie zal worden aangeboden? Maak u dan vliegensvlug 

lid van onze Conferentie!  

 

Niet enkel krijgt u als lid een mooie korting op de inschrijvingsprijs voor onze activiteiten, tevens kan het 

lidmaatschap van de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge u helpen om uw lokale banden te onderhouden 

binnen onze nieuwe Balie West-Vlaanderen.  

 

NIEUW: Schrijf u nu eenvoudig via de website in als lid van CJB Brugge vzw (https://www.cjbbrugge.be/events/u-

wordt-toch-ook-lid-van-cjb-brugge-vzw), waarna u een mailtje met de betalingsinstructies ontvangt.  

 

Zoals dit steeds het geval is, zijn onze tarieven ook dit jaar zeer democratisch gebleven én is er een mooie korting 

voor de confraters die de uiterste betalingstermijn van 30 september as. strikt naleven:  

 

• Stagiairs: 40,00 euro bij betaling voor 30 september 2020 (nadien: 50,00 euro) 

• Tableau-advocaten: 65,00 euro bij betaling voor 30 september 2020 (nadien: 

75,00 euro) 

 

Ter info: eerstejaarsstagiairs 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! 

 

 

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.  

 
 

 
 
 

Conferentie van de  

Jonge Balie Brugge 

 

Langestraat 120 

8000 Brugge 

www.cjbbrugge.be 

 

Bestuur: 

Charlotte Benoot 

Elise Standaert 

Emma Tamsin 

Thaïs Brinckman 

Pol Deketelaere 

Shari Van Den Bremt 

Ruben Verbrugghe 

Nick Lucas 

Ruth Vanootegem 

Astrid Lescouhier 

Marit Gryson 

Yorick Vanrintel 

https://www.cjbbrugge.be/events/u-wordt-toch-ook-lid-van-cjb-brugge-vzw
https://www.cjbbrugge.be/events/u-wordt-toch-ook-lid-van-cjb-brugge-vzw
http://www.cjbbrugge.be/
http://www.cjbbrugge.be/

