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Oude rakkers en nieuwe makkers
25 juni jl. hebben we het startschot gegeven van het nieuwe bestuursjaar. Daarmee heeft het 
oude bestuur afscheid genomen en hebben zowel de oude rakkers als nieuwe makkers het 
nieuwe bestuursjaar met een hapje en een drankje (uiteraard voorafgegaan door een intensieve 
vergadering) ingezet. Wij verwelkomen als nieuwe bestuursleden Emma Tamsin, Silke Brutin, 
Delphine Demets, Elise Standaert, Guillaume Calus, Cédric Labens en Stijn D’hondt. Zij stellen 
zichzelf graag hieronder even aan u voor. 
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Voorstelling nieuwe bestuursleden
Stijn D’hondt 

Geboren en getogen Sint-Michielsenaar, werkzaam in hartje 
Brugge bij advocatenkantoor Theoma. Zeer verheugd om na 
twee jaar als advocaat-stagiair het bestuur van het CJB 
Brugge te mogen vervoegen. Binnen het bestuur ben ik onder 
andere verantwoordelijk om sportactiviteiten te organiseren. 
In die hoedanigheid heb ik vooreerst de ambitie om verzorgde 
initiaties aan te bieden in sporten die de voorbije jaren nog 
niet aan bod zijn gekomen. Verder hoeft het niet gezegd dat 
het CJB ertoe gehouden is om dit jaar revanche te nemen 
tegen de dokters voor de verloren voetbalmatch van vorig 
jaar.  


Guillaume Calus 

Tweedejaars stagiair met een hart voor cultuur. Komend 
gerechtelijk jaar heb ik het genoegen u te mogen voorzien in 
een deugddoende dosis geestesverrijking. Daarenboven ga ik 
samen met mede-bestuursleden Alexia Baert en Astrid 
Lescouhier naarstig op zoek naar ‘hot’ topics en boeiende 
sprekers voor de permanenten vormingen. 


Silke Brutin  

Na twee jaar zelf het reilen en zeilen aan de Brugse Balie 
geleerd te hebben wil ik tijdens mijn derde jaar graag de 
nieuwe eerstejaars stagiairs wegwijs maken aan de Balie. Als 
nieuwe stagiair komt er zoveel op je af, dus samen met mijn 
confraters Brecht Maus en Cédric Labens help ik onze nieuwe 
confraters graag met al hun praktische vragen en 
bekommernissen! Daarnaast zet ik ook samen met mijn mede 
bestuursleden mijn schouders onder het balieweekend dat 
ongetwijfeld legendarisch wordt en zorg ik er graag voor dat 
de Brugse (en West-Vlaamse) confraters ook op cultureel 
gebied niets te kort komen!


Cédric Labens 

Ik ben een tweedejaars stagiair die stage loopt bij Ampe 
advocaten te Oostende. Binnen CJB Brugge vat ik met plezier 
de functie van secretaris en stagiairsverantwoordelijke aan. 
Als secretaris houd ik me vooral bezig met de administratie. 
Daarnaast heet ik, als stagiairsverantwoordelijke, de nieuwe 
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lichting stagiairs-advocaten van harte welkom aan Balie West. 
Om van Balie West een succesverhaal te maken, dienen de 
eerstejaars stagiairs zeker ook op de hoogte gebracht te 
worden van dit ganse gebeuren. Ik wil hierbij, samen met de 
andere stagiairsverantwoordelijken, een zo goed mogelijke 
begeleiding garanderen.


Elise Standaert 

I k ben een tweede jaa rss tag ia i re , we rkzaam b i j 
advocatenkantoor Schepens & Partners en vol enthousiasme 
om van volgend gerechtelijk jaar een topjaar te maken. 
Vastberaden om het Brugse balie-weekend onvergetelijk te 
maken en alle twijfelende sportievelingen over de streep te 
trekken. Niets beter dan een sportief duel om de samenhang 
tussen de Brugse advocaten te bevorderen en om de 
onderlinge confraternele strijd verder aan te wakkeren. Als lid 
van het comité OC kijk ik uit naar de eerste editie waarbij de 
balie West- confraters zullen tonen welke dansbeentjes die 
Brugse advocaten in huis hebben. 





Emma Tamsin 

Na 10 jaar Brugse Balie hoop ik, als Antwerps/Gents 
immigrant, inmiddels voldoende geïntegreerd te zijn opdat 
jullie mij zouden verstaan tijdens onze eendaagse reis, 
waaronder ik dit jaar mee mijn schouders zet. Mocht dat niet 
het geval zijn, geen zorgen: de rest van het gerechtelijk jaar 
zal ik me vooral schriftelijk bezighouden met de nieuwsbrief 
van het CJB. Het is onze hoop dat we hiermee korter op de 
bal kunnen spelen dan met de Kraker, zodat we des te meer 
volk kunnen overtuigen om deel te nemen aan het “sociale” 
luik van het balieleven. 


Delphine Demets 

Ik ben Delphine, 26 jaar, woonachtig te Brugge en sinds een 
tweetal jaar advocaat-stagiaire aan de Brugse balie onder 
toeziend oog van Franky Baert. Als ‘sport’ zal ik pogen de 
bierbuikjes onder controle te houden en daarbij de nodige 
dosis dopamine te verschaffen. Bovendien zal uw fitheid en 
enthousiasme niet onopgemerkt voorbijgaan, daar ik voor het 
nodige beeldmateriaal zal zorgen in mijn functie ‘sociale 
media’. 
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Eerstvolgende activiteiten
Kleiduiven voor dummies 

ZATERDAG 11 AUGUSTUS - 13U30 - ROODHUYSHOEVE BRUGGE 

Elke deelnemer krijgt 25 patronen, 3 drankbonnetjes en een hamburger of hotdog. 


Stagiairs-leden: 20,00 euro


Tableau-leden: 25,00 euro


Niet-leden: 35,00 euro


Inschrijven kan tot uiterlijk 6 augustus via www.cjbbrugge.be.


Eendaagse reis
VRIJDAG 31 AUGUSTUS - 9U00 - ZOUTELANDE, NEDERLAND 

Ook benieuwd naar het veelbesproken (en bezongen) Nederlands dorpje Zoutelande (en 
omgeving)? Ga dan met ons mee op eendaagse reis en verken de pracht en praal van 
Zoutelande en omstreken! Naar goede gewoonte doorspekt met bezoekjes, drank en spijzen!


Stagiairs-leden: 65,00 euro

Tableau-leden: 75,00 euro

Niet-leden: 85,00

Partners komen aan dezelfde prijs


We vertrekken om 9u00 aan de rechtbank in Brugge, en zullen daar tegen 23u00 terug zijn. 


Inschrijven kan via onze website www.cjbbrugge.be. 


Tennistornooi 
ZATERDAG 16 SEPTEMBER 

Meer info binnenkort in uw mailbox, op onze facebookpagina en website. 


OC Balie West
VRIJDAG 21 SEPTEMBER - 15U30 - CONCERTGEBOUW BRUGGE  

De allereerste West-Vlaamse versie van de traditionele openingsconferentie komt eraan. Meer 
info binnenkort onder de vorm van een uitnodiging in uw brievenbus. Noteer alvast 21 
september met stip in uw agenda. Het wordt ongetwijfeld een onvergetelijk feestje!
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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 onderstaand rekeningnummer. 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. 


Tarieven


Stagiairs: 50,00 euro (40,00 euro bij betaling voor 30 september 2018)


Tableau-advocaten: 75,00 euro (65,00 euro bij betaling voor 30 september 2018)


Betalen kan door overschrijving op het gekende rekeningnummer BE58 6301 5300 0179 met 
vermelding van: ‘lidgeld’ + uw naam.  


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. 
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