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CJB KORTRIJK - GAZET

Gelukkig nieuwjaar vanwege het voltallige bestuur
Op een jaar met meer vrijheden en vooral een goede gezondheid
Een terugblik: toen het
weer even kon - p. 2-4
We
blikken terug op onze- p.
activiteiten
Voor(zitters)woord
2
tijdens het najaar 2021, althans deze die
wél konden doorgaan...

Warmste toga: interview
met Jo Devoldere van TEJO
- p. 5-6
Zoals elk jaar zette CJB Kortrijk zich in
december 2021 in voor een goed doel.
Deze keer viel ons oog op de organisatie
TEJO, die onmiddellijk, gratis en anoniem
professionele hulp biedt aan jongeren
tussen de 10 en 20 jaar.
We maakten van de gelegenheid gebruik
om een interview af te nemen van Jo
Devoldere, lid van de raad van bestuur.

Een volle agenda - p. 7-10

In de kijker: Marijke Van
Den Berghe - p. 12

We laten ons niet afschrikken door de
Omikron-cijfers, en hebben naar goede We plaatsen Marijke Van Den Berghe in de
gewoonte een uitgebreide waaier aan kijker, een gezicht dat de meesten onder
activiteiten voorbereid. Bekijk zeker onze ons niet vreemd is!
agenda!
Zoals ieder jaar bieden wij daarnaast ook
een uitgebreid aanbod aan interessante
sprekers. Bekijk zeker onze brochure!

Enkele inzichten bij de
rede: Stafhouder Segers
aan het woord - p. 11
We waren dit werkjaar opnieuw gezegend
met een interessante redenaar, confrater
Sarah Leysen, die met het onderwerp
'Meiske, zij je gij ook advocaat' een
belangrijk thema aansneed. We laten
gewezen Stafhouder Kathleen Segers aan
het woord, die hierover enkele reflecties
met ons deelt.
Burg. Nolfstraat 10A (case 255), 8500 Kortrijk | info@cjbkortrijk.be | vu Simon Vereecke
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Een terugblik: toen het weer even kon
23 september 2021 - openingsactiviteit
De start van het nieuwe gerechtelijk jaar werd gevierd met
een openingsreceptie van formaat, waarbij we niet alleen
samen het glas konden heffen maar ook een goede portie
nostalgie kregen geserveerd door middel van verschillende
volksspelen.
In de Kortrijkse parel de "Oranjerie" werd de onderlinge band
na een hels coronajaar dan ook aangesterkt tijdens diverse
vriendschappelijke duels tussen de confraters.
Anne Tricot

8 oktober 2021 - rede en openingsconferentie
Naar jaarlijkse gewoonte en dit jaar zoals van oudsher (zonder
pret bedervende coronamaatregelen), vond op 8 oktober de
Plechtige Openingszitting van de Balie West-Vlaanderen plaats.
In het impressionante Proximustheater in Plopsaland de Panne
verzorgde onze openingsredenaar, mr. Sarah Leysen, de
Openingsrede van dit gerechtelijk jaar met de veelzeggende
titel: ‘'Meiske, zij je gij ook advocaat?’ 100 jaar na de strijd van Marie
Popelin' met aansluitend een repliek door Stafhouder Rik Crivits.
Een terechte vaststelling van mr. Leysen was alvast dat ongeveer
100 jaar nadat de eerste vrouw zich aan de balie heeft
aangesloten, vrouwen vandaag de dag in aantallen haast de
bovenhand hebben genomen in de advocatuur. Deze cijfers
vertalen zich evenwel nog niet in de cijfers wat de hogere
functies en vennotenposities betreft. Er is nog werk aan de
winkel.
Het onderwerp leende zich alvast tot voer voor conversatie op
de receptie die op de Openingsrede volgde.
Het aansluitende avonddiner en -feest in ware ‘great gatsby’ stijl
en eensluidende dresscode, was een spetterende én meer dan
geslaagde afsluiter van de Plechtige Openingszitting. Menig
confrater kon na lange corona afwezigheid eindelijk terug
bijpraten of ontmoetten elkaar terug op de dansvloer.
De bijna 400 aanwezigen zagen dat het goed was.
Tot volgend jaar !
Lise Breine
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28 oktober 2021 - beer crafting
Na een geslaagde openingsactiviteit sloegen we de handen in
elkaar met Brouwerij De Meester (een brouwer met een
toepasselijke naam) en de brouwacademie BREWed voor een
workshop 'beer crafting'. We kwamen te weten hoe een bier tot
stand komt, welke grondstoffen gebruikt worden, dat brouwers
zeer proper moeten zijn, enz.
Deze informatiesessie ging uiteraard gepaard met een tasting
van verschillende soorten bieren die BREWed speciaal voor
onze confraters brouwden. Op basis van de voorkeuren tussen
deze verschillende soorten bieren werd er door Brouwerij De
Meester en ons bestuur een eigen Jonge Baliebier gebrouwen.
Verschillende confraters hadden mooie suggesties voor een
naam, doch wordt ons bier geen 'Tierende Toga', 'Hop van
Assisen' of 'een Befke'.
Het resultaat van onze brouwsessie vindt u op de volgende
bladzijde en proeft u weldra op één van onze activiteiten!
Jean-Marc Simoens en Simon Vereecke
18 november 2021 - initiatie chocolatier
In november was het de beurt aan de chocoholics onder de
Kortrijkse confraters.
De Meesters Chocolatiers van Beugnies Les Chocolats toonden
ons hun liefde voor het vak, waarna we zelf aan de slag konden
voor de creatie van ons eigen chocolade maxi-product.
De aanwezige pralines en dorstlesser(s) zorgden duidelijk voor
de nodige creativiteit, zodat elke confrater met een uniek potato
head huiswaarts keerde.
Niki Allary
25 november 2021 - kartING
Naar goede traditie konden we dit jaar opnieuw de kartING
organiseren. Eén ding is zeker, corona heeft de racer in ons niet
klein gekregen. Onze Mini Grand Prix telde 16 enthousiaste
deelnemers. We zagen enkele vertrouwde gezichten, maar ook
een aantal confraters die eens wilde proeven van het populaire
racegebeuren. We hesen ons in een racepak, zetten een helm
op en deden de obligatoire coronahandschoenen aan. De
spanning was te snijden! Wie zou de Max Verstappen worden
van de West-Vlaamse advocaten?
Onder de mannen werd de eerste prijs weggekaapt door
confrater Luc Verbrugghe. Op enkele tienden van een seconde
volgde confrater Jasper Caby en daarna confrater Felix Daem.
Ook bij de vrouwen werden er prijzen uitgedeeld. Confrater
Ophélie Delorge behaalde de eerste plaats, gevolgd door
confraters Tine Heemeryck en Anne Tricot. De winnaars werden
beloond met een cadeaubon van Coolblue ter waarde van 50
euro. De confraters met een tweede en derde plaats, mochten
een fles champagne in ontvangst nemen. De prijzen werden
aangeboden door onze trouwe sponsor ING.
Tine Heemeryck
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26 november 2021 - Pleitwedstrijd
Eind vorig jaar werd opnieuw de eloquentie van een lichting
advocaat-stagiairs op de proef gesteld tijdens onze WestVlaamse pleitoefening.
Veel pleiters met topkwaliteiten, maar na rijp beraad van de
veelzijdige jury werd Mr. Daan Vandenbroucke tot winnaar van
de West-Vlaamse pleitoefening 2021 bekroond! Mr. Abigail
Omoragbon en Mr. Pieter Maertens volgden op de tweede en
derde plaats. (Troost)prijzen werden geconsumeerd in ’t
Paleitje.
Niki Allary

Door advocaten, voor advocaten
Enkel verkrijgbaar op onze activiteiten

Ons vakmanschap drink je met verstand

Conferentie Jonge Balie Kortrijk - Werkjaar 2021-2022

Nr. 2

Warmste toga: verkoop sintzakjes ten voordele van
TEJO Kortrijk
Interview met de heer Jo Devoldere
In het kader van De Warmste Week
verkoopt CJB Kortrijk elk jaar Sintzakjes in
de rechtbank voor een goed doel dat
aansluit bij ons beroep als advocaat. De
focus lag dit jaar op jongeren met het
thema “kunnen zijn wie je bent”. Daarom
kozen we ervoor de opbrengst te
schenken aan TEJO Kortrijk.
De verkoop was een groot succes. Hoewel
er twee verkoopmomenten waren
voorzien, waren alle 300 Sintzakjes reeds
op de eerste dag de deur uit. Zowel
advocaten, magistraten, griffiers als
bezoekers haalden graag hun portefeuille
of gsm boven om te kunnen smullen van
een lekker zakje snoepgoed en zo tegelijk
het goede doel te steunen.
Met trots kunnen we onthullen dat de
verkoop een opbrengst genereerde van
maar liefst 1,531,96 euro. Dit bedrag werd
door CJB Kortrijk naar boven afgerond,
zodat we bij TEJO Kortrijk een cheque van
1.600,00 euro konden overhandigen. We
werden er te woord gestaan door Jo
Devoldere, zakelijk coördinator en lid van
de raad van bestuur bij TEJO.
Kan je TEJO even voorstellen?
TEJO werd in 2010 opgericht in
Antwerpen door voormalig jeugdadvocate
Ingrid De Jonghe om een antwoord te
helpen bieden op de ellenlange
wachtlijsten in de jeugdzorg.
TEJO staat voor therapeuten voor
jongeren en biedt jongeren tussen 10 en
20 jaar laagdrempelige therapeutische
hulpverlening. Intussen zijn er 18 TEJOhuizen in Vlaanderen.
In 2015 werd TEJO Kortrijk opgericht door
een 7-tal jonge klinische psychologen uit
het Kortrijkse. Zij richtten een vzw op en
huurden een huis in de Wijngaardstraat,
waar ze een onthaal en wat kamers
inrichtten om jongeren te kunnen
ontvangen. Sinds kort is TEJO Kortrijk
verhuisd naar de tweede verdieping van
de Bloemistenstraat 2b.

Ons vakmanschap drink je met verstand

Wat zijn de troeven van TEJO?
De
therapeutische
hulp
die
aangeboden wordt, is gratis,
vertrouwelijk, onmiddellijk, anoniem
en kortdurend. Als een jongere
nood heeft aan een gesprek, kan die
gewoon binnenwandelen in TEJO
tijdens de openingsuren of kan die
een afspraken maken via telefoon of
e-mail. Het volstaat dat de jongere
zijn voornaam en geboortedatum
geeft en een manier om hem of
haar te kunnen bereiken. Daarna
worden ze toegewezen aan een
therapeut. Er worden geen dossiers
of rapporten bijgehouden.
De therapeuten bij TEJO werken
voornamelijk preventief. Ze zijn een
eerste aanspreekpunt voor jongeren en
bieden hen een luisterend oor. Door met
hen in gesprek te gaan kan vaak
vermeden worden dat een moeilijke
situatie
overgaat
in
een
zware
problematiek.
De jongere kan in principe tot tien keer
terugkomen voor een één op één
gesprek. In de mate van het mogelijke
gaan die gesprekken steeds door met
dezelfde therapeut. Op die manier kan
een
vertrouwensband
opgebouwd
worden. In de praktijk stellen we vast dat
meer dan de helft van de jongeren slechts
voor 1 tot 3 gesprekken komen. Een groot
deel van de jongeren komt voor 4 tot 7
gesprekken en een minderheid voor 8 tot
uitzonderlijk zelfs 12 gesprekken. De
gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Enkel
als de jongere dat zelf wil, kan de
therapeut terugkoppelen naar bijv. een
begeleider, klastitularis of het CLB.
Hoe komen de jongeren bij TEJO
terecht en met welke vragen komen
zij?
Dat is zeer uiteenlopend. Zo’n 17% zegt
de stap te zetten op eigen initiatief, 27% is
gestimuleerd door hun eigen netwerk,
denk maar aan ouders, vrienden of
(zorg)leerkrachten en 20% vindt zijn of
haar weg naar ons via de eerstelijnszorg,
meestal JAC, CLB of CAW.

We zien regelmatig jongeren met
depressieve
gevoelens
of
suïcidegedachten, maar ook vragen rond
angst,
agressie,
automutilatie,
communicatie, stress, eetstoornissen,
pestgedrag, slapeloosheid… komen vaak
voor. Doorheen heel Vlaanderen stellen
we vast dat de cases zwaarder en
zwaarder worden. Dat was al zo vóór
corona, maar corona heeft het wellicht wel
versneld of toch zeker de problemen meer
zichtbaar gemaakt.
Hoeveel jongeren worden er jaarlijks
begeleid door TEJO Kortrijk?
Het laatste jaarverslag dateert van 2020 en
toen werden er toch al 92 jongeren
geregistreerd. In werkelijkheid waren dat
er eigenlijk nog een stuk meer. Net omdat
we
geen
administratieve
dossiers
bijhouden, worden niet alle contacten
geregistreerd. Het gebeurt wel eens dat
een jongere hier een gesprek heeft en de
therapeut dat niet registreert.
Kunnen jullie elke jongere die zich
aanmeldt bij TEJO hulp bieden?
Wij ontvangen alle jongeren tussen 10 en
20 jaar. Uitzonderlijk ook iets oudere
jongeren,
aangezien
we
in
een
studentenstad zitten. Hoe snel wij hulp
kunnen bieden, hangt af van hoeveel
vrijwillige therapeuten we in die periode
hebben.
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Momenteel zijn er in TEJO Kortrijk een 9tal vrijwillige therapeuten, waarvan slechts
één man Meestal kunnen wij onmiddellijk
hulp bieden, maar in bepaalde perioden
kan hier ook een wachtlijst ontstaan van
een paar weken. We proberen dat dan op
te lossen door zo snel mogelijk een intake
te doen. Dat heeft hetzelfde effect als een
band met een ventiel. Als je het ventiel
wat kan lossen, komt er wat lucht uit en is
er al wat druk af. Een vervolggesprek kan
dan iets later ingepland worden.
Aan welke vereisten moet een
vrijwillige therapeut voldoen om bij
TEJO aan de slag te gaan?
We proberen zo weinig mogelijk vereisten
te stellen, omdat het vinden van
vrijwilligers toch wel een knelpunt is. Het
is niet altijd eenvoudig om het
vrijwilligerswerk te combineren met een
job en gezin. Dat is bijvoorbeeld ook de
reden waarom TEJO in de schoolvakanties
gesloten is. Het is natuurlijk niet omdat
we een vrijwilligersorganisatie zijn dat we
de lat lager leggen. De therapeuten
moeten wel kwalitatief werk kunnen
leveren. Minstens is een master in de
klinische psychologie of pedagogie met
therapeutische ervaring nodig.

Nr. 2

Wat willen jullie nog bereiken of Kortom, alle beetjes zijn welkom en we zijn
verbeteren met TEJO? Hoe kan onze heel blij met het geld dat jullie voor TEJO
actie hiertoe bijdragen?
Kortrijk hebben ingezameld!
Eigenlijk willen we onszelf onnodig maken.
Als er voldoende soortgelijke initiatieven
waren, dan zouden jongeren vrijwilligers
als ons niet meer nodig hebben. Zolang
we nodig zijn, moeten we zorgen dat we
structureel meekunnen.

Tot slot vernemen wij dat u ook nog
graag een oproep zou willen doen?

Dat klopt. We zoeken iemand die TEJO
Kortrijk juridisch kan begeleiden en
adviseren. Dat kan bijvoorbeeld een
advocaat of (parket)magistraat zijn. Bij
Elk TEJO-huis is een aparte vzw die draait voorkeur iemand die gespecialiseerd is in
op vrijwilligers en ook onkosten moet jeugdrecht
en
kan
fungeren
als
betalen. We krijgen geen subsidies en zijn aanspreekpunt.
dus afhankelijk van financiële steun. Huur
en verwarming zijn onze grootste kosten.
Tine Heemeryck
TEJO Kortrijk is ook nog maar net
verhuisd. We willen graag onze visibiliteit
buiten verbeteren door een banner uit te
hangen. Alle meubelen komen nog uit het
vroegere huis en zoals je ziet, zijn die wel
aan vervanging toe. Er is ook nog een lege
kamer die moet ingericht worden. De
kamers moeten ook wat opgekleed
worden, wat gezelliger gemaakt worden,
zodat de jongeren zich hier op hun gemak
voelen. We willen ook de trap veiliger
maken door een afscherming te plaatsen.
In principe zou er ook een nieuwe
parlofoon moeten komen, want er is er
maar één en die hangt in een kamer waar
gesprekken
doorgaan.
Ook
onze
praktische werking kan nog verbeterd
worden.

Bedankt aan alle confraters die hun steentje bijdroegen bij
onze inzamelactie!

Meer weten of geïnteresseerd om meer te doen?
Surf dan zeker naar www.tejo.be of neem contact op met
TEJO Kortrijk:
info.kortrijk@tejo.be
0468 21 11 82

Ons
6 vakmanschap drink je met verstand
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Problemen bij het inschrijven?
Mail gerust naar info@cjbkortrijk.be

Kalender 2022
27 januari 2022 - Whiskeydegustatie

Na onze wijndegustatie in 2021 maken we het dit
jaar wat bonter en wagen we ons aan de whiskey,
waarbij we een beroep op de expertise van Jeroen
Van Dyck van smaakbureau Meug.
We proeven 6 verrassende whiskeys die u een
mooi beeld geven van hoe breed het smaakprofiel
van whiskey kan gaan.

Online - pakket geleverd
aan huis
Om 19u30
34 EUR leden
39 EUR niet-leden
Inschrijven: klik hier /
zie uitnodigingsmail

Het wegdromen naar het Ierse eiland zal echter –
nog steeds of opnieuw – vanuit onze zetel moeten
gebeuren.

Contactpersoon: Michiel
Descheemaeker

24 februari 2022 - Baliequiz

OC Marke, Hellestraat 6,
8510 Marke

Welke letters voor de Omikron? Noemt de
president van Brazilië Jair, of was het Pablo? Wie
kan zich sinds deze zomer de metgezel noemen
van Geert Meyfroidt, intensivist en slimste mens
ter wereld volgens Woestijnvis?
U hoort het al, het is weer tijd voor onze aloude
traditie: de baliequiz. Wij hadden 2 jaar de tijd om
ons onderzoek voor de bereiden: "wie is de slimste
advocaat aan onze balie, althans die dicht genoeg
woont om naar de baliequiz van de CJB Kortrijk te
gaan?"

17 maart 2022 - Karaoke
U weet wat ze zeggen: derde keer goede keer. Of
was het de ezel die zich geen tweemaal aan
dezelfde steen stoot?
Reeds tweemaal probeerden wij u, onze
confraters, aan het zingen te krijgen in december
2020 en december 2021. Tweemaal vond de
overheid dit klaarblijkelijk een slecht idee.
Ons opzet blijft hetzelfde: we warmen onze
stembanden op en zakken af naar de Pitch in
Heule. Geen schrik: alvorens de gezangen zullen
plaatsvinden, splitsen we ons op in kleinere
groepjes.

Om 19u30
10 EUR per team (min.4
en max. 6 teamleden)
Inschrijven: klik hier /
uitnodigingsmail volgt
Contactpersoon: Niki
Allary

Locatie:
Moorseelsestraat 113a,
8501 Heule
8 EUR leden
13 EUR niet-leden
Inschrijven: klik hier /
uitnodigingsmail volgt
Contactpersoon: Niki
Allary
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5 april 2022 - Swingsessie
De balie danst! U bewees dit allen met overtuiging
in oktober 2021 tijdens een openingsconferentie
van formaat.

Nr. 2

Inschrijvingslink volgt
Contactpersoon: Anne
Tricot

Maar kan dit dansen beter? Zonder afbreuk te
doen aan uw kunsten, nemen wij het op ons om
een danssessie te voorzien, inclusief het toeziend
oog van een specialist terzake.
Kent u nog niet 'de moves'? Geen probleem, voor
elk wat wils!

5 mei 2022 - Zelfverdediging
U wil niet alleen verbaal zich afbijten, maar indien nodig - ook fysiek? Dan is deze activiteit
beslist iets voor u.

Inschrijvingslink volgt
Contactpersoon:
Delphine Taveirne

CJB Kortrijk voorziet een verdedigingssessie
waarbij u de basis wordt toegelicht.

mei 2022 - Baliereis
Niets beters dan een reisje onder confraters.
Geen dossiers, alleen maar plezier. En dit jaar
wordt het opnieuw een cultuurreis voor jong en
oud(er).

Inschrijvingslink volgt
Contactpersoon: Michiel
Descheemaeker

Destination unknown. Onze touropertor wil nog
niets prijsgeven.

10 juni 2022 - ???
Opnieuw hebben wij absolute zwijgplicht voor wat
betreft deze activiteit.
Wat wij wel al kunnen zeggen: u zal hierbij willen
zijn. Fin de saison 2.0 wordt een spektakel dat u
niet zal willen missen.
Blokkeer alvast uw agenda! Meer info volgt snel.
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Inschrijvingen volgen
snel
Contactpersoon:
Delphine Taveirne

DE WIELERPRONOSTIEK IS TERUG!
Na een succesvolle editie keert de wielerpronostiek terug met fantastische prijzen
Hou uw mailbox in het oog! Verdere info volgt

Conferentie Jonge Balie Kortrijk - Werkjaar 2021-2022

Nr. 2

Studiecyclus 2022 - overzicht
DATUM

THEMA

SPREKER

di. 01/02

De fiscale aspecten van de uitbating van een

Mr. Kevin Desmet

Inschrijven

advocatenpraktijk
di. 15/02

Aandachtspunten bij bedrijfsovernames

Mr. Philippe Mulliez

Inschrijven

di. 29/03

Actuele aspecten van het vastgoedrecht

Mr. Ludo Ockier

Inschrijven

di. 26/04

Inleiding tot het wegtransportrecht

Mr. Mathias Dendievel

Inschrijven

di. 03/05

Topics seksueel strafrecht

Mr. Jan Leysen en Mr.

Inschrijven

Céline Heinkens
di. 17/05

Evoluties binnen Gegevensbescherming

Mr. Maarten Verhaghe

Inschrijven

di. 24/05

De potpourri's revisited

Prof. Dr. Stefaan Voet

Inschrijven

Inschrijven voor volledige cyclus

Uitgebreide info vindt
u in onze brochure

JOIN
US
10

Per studieavond: 50 EUR leden / 60 EUR niet-leden
Volledige cyclus: 300 EUR leden / 350 EUR niet-leden

WORD NU LID!
En geniet van hoge kortingen bij al onze activiteiten.
Leden krijgen ook mooie korting op bovenstaande studiecyclus.
Lidmaatschap kost 25 EUR voor tweede- en derdejaarsstagiairs.
Eerstejaarsstagiairs zijn van rechtswege lid en dit kosteloos.
Alle andere advocaten kunnen lid worden voor een bedrag van 40 EUR.
Lid worden doet u via een overschrijving van 25/40 EUR op het
rekeningnummer BE 43 6301 3850 0501 met referentie 'lid 21-22 +
naam'.
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Enkele reflecties bij de openingsrede
Door de Jonge Balie werd mij gevraagd
om een stuk te schrijven over de
openingsrede van Mr. Sarah Leysen:
“Meiske, zij gij ook advocaat ? – 100 jaar na
de strijd van Marie Popelin”.
Mr. Sarah Leysen gaf een boeiende
uiteenzetting,
gespijsd
met
vele
statistische gegevens, gevolgd door een
schitterende repliek van de Stafhouder.
Wat kan ik als gewezen Stafhouder van de
balie Kortrijk daar nog aan toevoegen,
vroeg ik mij af.
En toch, het thema “vrouwen” in het
algemeen en “vrouwen aan de balie” in het
bijzonder”, is meer dan ooit actueel
onderwerp :
in het jaaroverzicht van 2021 kwamen
jonge vrouwen aan het woord die een
optocht organiseerden omwille van
het toenemende onveiligheidsgevoel
gezien het gedrag van personen van
het andere geslacht;
er was het gemediatiseerde proces
rond een TV-maker, dat zelfs, na de
uitspraak door de rechtbank en
bevestiging dat geen beroep werd
aangetekend, meer dan ééns zowel de
gesproken als de geschreven pers
haalde;
tijdens het nieuwjaarsconcert van het
Wiener Philharmoniker mocht de bijna
80-jarige dirigent Daniel Barenboim de
honneurs waarnemen; door de
presentatrice werd de opmerking
gemaakt of bij de volgende editie niet
eens aan een vrouwelijke dirigent kon
worden gedacht;
cabaretier, Philippe Geubels, wijdde
een aflevering in zijn nieuwe reeks
“Taboe” aan het onderwerp “vrouwen”
(uitzending op Eén 2 januari 2022).
Het vrouwenthema lijkt een “Never Ending
Story” en een onuitputtelijke bron van
inspiratie en controverse.

Wij, vrouwen, zijn sowieso respect en
dankbaarheid verschuldigd aan allen die
ons zijn voorgegaan in de “strijd” om als
“vrouw” een plaats te krijgen in de huidige
maatschappij (wat nog altijd geen
evidentie is voor veel vrouwen in andere
landen).
Dankzij hun doorgedreven inzet en
motivatie
kunnen
wij
een
maatschappelijke
rol
opnemen
én
vervullen zowel binnen als buiten de balie.
Het valt niet te ontkennen dat er nog werk
aan de winkel is, maar er worden toch
stappen in de goede richting gezet (onder
meer gelijke beloning voor gelijk
werk/vooroordelen
wegnemen
dat
vrouwen altijd “bitches” zijn als zij hogerop
klimmen).

Dit is het belangrijkste issue in het debat
rond vrouwen/mannen gelijkheid : wij zijn
fysisch en psychisch mekaars gelijke niet,
maar wel gelijkwaardig.
Wij dienen met respect en waardering om
te gaan met deze verscheidenheid.

Stafhouder Kathleen Segers

Toch moeten we vaststellen dat in de
samenleving
nog
heel
vaak
in
tegenstellingen wordt gedacht : vrouw
tegenover man / de blanke mens
tegenover de niet blanke mens / de
binaire mens tegenover de non binaire
mens / de religieuze mens tegenover de
niet religieuze mens enz.
Wij worden bijna gedwongen opdelingen
te maken en iedereen onder te brengen
in een welbepaalde groep. (feministen /
antifeministen / de LGBT-groep / de
nieuwe Woke-beweging en zo zijn er nog
veel meer).
Het staat ontegensprekelijk vast dat
vrouwen en mannen nu éénmaal anders
zijn, zelfs binnen diezelfde groepen
kunnen de verschillen heel groot zijn. Wij
zijn niet gelijk. Het feit dat wij niet gelijk
zijn geeft net die uitdaging om zaken
vanuit een ander perspectief en
invalshoek te bekijken. Daardoor ontstaat
een botsing van ideeën wat de creativiteit
alleen maar ten goede komt.
Dat betekent evenwel niet dat wij niet
“gelijkwaardig” zijn.

11

Conferentie Jonge Balie Kortrijk - Werkjaar 2021-2022

Nr. 2

In de kijker: interview met Marijke Van Den Berghe
Dag Marijke, voor de mensen die u
niet kennen, wie ben jij en wat is uw
taak precies binnen justitie?
Ik ben Marijke Van Den Berghe en ben in
de ochtend werkzaam in het nieuw
Gerechtsgebouw II als koffiedame.
Het
nieuw
gerechtsgebouw
werd
opgericht in 2000 en ik ben gestart in
2002, deels te danken aan mijn overleden
zus die aan het onthaal zat.
Eerst had ik een interim-contract van twee
jaar, maar dat werd snel ingeruild voor
een vast contract als parttime koffiedame.
Uiteraard laten we in onze gazet niet
enkel advocaten aan het woord. We
interviewden ook Marijke Van Den Berghe,
die menig advocaten in gerechtsgebouw II
van koffie en andere dranken voorziet.
We zijn samen met jullie benieuwd welke
verhalen zij met ons kan delen.

In de namiddag werkte ik vroeger bij
Molecule, maar sinds een twee- à drietal
jaar verplaats ik mij tijdens de
middagpauze naar het baliesecretariaat te
Brugge om als administratieve kracht aan
de slag te gaan. Maar ik leer nog veel bij
hoor.
In elk geval vind ik het leuk, heel leuk. Ik ga
mijn twintigste jaar als koffiedame met
veel goesting in!
Proficiat! Heb je als koffiedame een
evolutie doorheen de jaren gemerkt?
Toch wel, er is veel veranderd. Vroeger
kwamen de advocaten gemiddeld op een
later tijdstip koffie drinken, omdat de
zittingen langer duurden.

Los van al dat labeur, wat doe je zoal
in uw vrije tijd?
Mijn vrije tijd spendeer ik veel met familie.
Onze familie hangt goed samen. Ik heb
nog een broer, een zus en een mama die
nog leeft.
Ook heb ik een zoon van 31 jaar die net
verhuisd is.
En de rest van mijn vrije tijd, ga ik op reis !
(gelach)
Leuk! Heb je bijzondere wensen voor
2022?
Ik hoop dat mijn mama nog een tijdje blijft
leven.
Verder wil ik gewoon doen zoals ik bezig
ben. Ik jeune mie !
Om af te sluiten, heb je nog een
boodschap voor de advocaten aan
onze balie?
Sociaal contact vind ik heel belangrijk,
voor iedereen eigenlijk.
Dus één boodschap aan alle advocaten:
kom gerust langs voor een koffie, een
babbel of beide !
Niki Allary

Ook is het aantal recepties sterk gedaald,
jammer genoeg.

Marijke, in naam van de volledige balie willen
we je bedanken voor de afgelopen 20 jaren.
Doe zo verder! Merci!
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Baliescoop
Je hebt je schouders onder een project
gezet en verdient hiervoor een dikke pluim.
Je collega's lopen hoog op met jou
waardoor je ook in het vizier komt van
andere confraters. Denk evenwel goed na
vooraleer je in een nieuw verhaal stapt.

Oudere confraters rekenen op jou, maar
laat dit je niet afleiden van jouw eigen
doelen en ambities. Heb geen schrik om uit
te kijken naar nieuwe uitdagingen. Soms is
het gras toch groener aan de overkant.

Doordat Jupiter en Neptunus samenkomen,
zal je dit gerechtelijk semester aan al je
verwachtingen voldoen en deze zelfs
overstijgen. Hopelijk blijven de sterren jouw
gunstig gezind want een beroepstermijn
duurt doorgaans 30 dagen na betekening.

Dit semester is een periode waarin je
anders leert denken en nieuwe invloeden in
je opneemt, waarbij je oude vooroordelen
langzaam verdwijnen en je nieuwe
werkelijkheden aanvaardt. Vergaloppeer je
evenwel niet, justitie staat niet vlug open
voor vernieuwing.

Pas op, Mercurius ligt lichtjaren verder dan
voorheen, waardoor je je termijnen goed in
het oog moet houden. Een vergetelheid is
rap gebeurd.

Je bent veel bezig met je werk en daardoor
ben je soms wat serieus. Doe eens iets
leuks en verwen jezelf. Let ook op je
financiën en probeer wat meer creatief te
zijn de komende maanden.

Je komt op voor je jongere collega's en dat
siert je. Blijf wel altijd de waarheid trouw.
Eerlijkheid duurt immers het langst. Zorg
ook goed voor jezelf. Schaam je niet om
eens tijd thuis te blijven wanneer je collega's
een stapje in de wereld zetten, tenzij dit een
activiteit is van de Jonge Balie, uiteraard.

Mars heeft verrassingen in petto, maar
Venus is je gunstig gezind. Wanneer je aldus
een zaak verliest, zal er iets onverwachts je
pad kruisen dat een glimlach op je gezicht
zal doen verschijnen.

Keep it simple, less is more! Laat dit je leuze
zijn voor het tweede deel van dit gerechtelijk
jaar. Je hebt een goed pleidooi in het
vooruitschiet maar beperk je repliek tot de
essentie. De Voorzitter zal dit appreciëren.

Je stapt in een nieuw avontuur, goede
afspraken maken goede vrienden. Denk
vooruit en sta niet meer stil in het verleden,
maar stem je ideeën af met confraters op
de swingactiviteit van CJB Kortrijk.

Verleg je grenzen en twijfel niet aan jezelf.
Ook al volgt je patron jouw analyse niet
meteen, de tijd zal uitwijzen dat dit toch één
van jouw betere ideeën was. De aanhouder
wint!

Wauw! Jupiter en Neptunus komen samen
in je eigen sterrenbeeld. Dit is nog maar één
keer eerder gebeurd, meer bepaald in 1856.
Betekent dit dat je alles op een
presenteerblaadje zult krijgen? Nee, dat
niet. Je moet nog altijd tonen dat je bereid
bent om ervoor te gaan.
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