
Geachte collegae en confrères, amici en amicae,

Namens het bestuur van de Jonge Balie Noord-Hol-
land vraag ik graag uw aandacht voor het volgende. 

LEZING 15 NOVEMBER 2018
Zoals reeds aangekondigd, zal de volgende le-
zing worden georganiseerd in samenwerking 
met het Haarlems Juridisch Gezelschap en zal 
deze plaatsvinden op 15 november 2018. Wij zijn 
zeer  verheugd met het feit dat deze lezing zal 
worden verzorgd door mevrouw mr. Broekers-
Knol!  Mevrouw Broekers-Knol zit namelijk sinds 
 oktober 2001 in de Eerste Kamer en zij is daar 
sinds oktober 2013 de voorzitter van. 

De titel van de lezing luidt als volgt: “EK: een voor 
dames toegankelijke herensociëteit?”. Vanuit deze 
titel zal mevrouw Broekers-Knol tijdens de lezing 
onder meer ingaan op de mores in de Eerste Ka-
mer, (al dan niet merkbare) lobby-praktijken, de 
vraag of zij de Eerste Kamer in de loop der jaren 
heeft zien veranderen (bijvoorbeeld qua normen 
en waarden in het debat) en de verschillen met de 
Tweede Kamer ten aanzien van de werkwijze en 
de sfeer. Het belooft dus een zeer interessante le-
zing te worden en wij kijken er erg naar uit!

De locatie van de lezing is Het Seinwezen in het 
centrum van Haarlem. Het adres van deze loca-
tie is de Kinderhuissingel 1 te (2013 AS) Haarlem. 
Vanaf 17.30 uur is de inloop en vervolgens zal om 
18.00 uur de lezing aanvangen. Na afloop van de 
lezing bent u van harte welkom voor de afsluiten-
de borrel.

Voor het bijwonen van de lezing kunt u in het ka-
der van het stagereglement een lezingspunt beha-
len. Daar er grote waarde wordt gehecht aan een 
goed verloop van de lezing en uit waardering voor 
de gastspreker, wordt u vriendelijk verzocht ruim 
op tijd aanwezig te zijn. Indien u niet stipt op tijd 
bent voor de lezing, kunnen we u het aanwezig-
heidsformulier niet meer laten ondertekenen en 
ontvangt u helaas geen lezingspunt. 

Datum:  15 november 2018
Tijdstip:   vanaf 17:30 inloop, om 18:00 aanvang 

lezing
Locatie:   Het Seinwezen, Kinderhuissingel 1, (2013 

AS) te Haarlem
¾

SAVE THE DATE: LEZING EN KERST-
KLAASDINER 6 DECEMBER 2018
Op donderdag 6 december 2018 zal alweer de laat-
ste lezing van dit jaar plaatsvinden. Eigenlijk hoe-
ven wij u natuurlijk niet te overtuigen om hier bij 
te zijn, maar mocht u toch twijfelen: wellicht dat 
het onderwerp van de lezing u alsnog overtuigt. 
De lezing zal namelijk verzorgd worden door 
mr. N. (Niek) Hendriksen, strafrecht advocaat bij 
Hendriksen Mühren Strafrechtadvocaten, waarbij 
hij in zal gaan op de kern van ons vak: overtuigend 
pleiten. Houdt u de datum alvast vrij?

Datum: Donderdag 6 december 2018
Tijd:  17.15 uur
Locatie:  Café Studio, Grote Markt 25 (2011 RC te 

Haarlem)

Zoals elk jaar vindt ook dit jaar aansluitend aan 
de laatste lezing het traditionele Kerstklaasdiner 
plaats! Het diner zal plaatsvinden bij toprestau-
rant La Cubanita in het centrum van Haarlem. 
Voor slechts € 15,00 zal er aan u een overheerlijk 
tapasmenu worden geserveerd.

Datum:   Donderdag 6 december 2018
Tijd:   19.00 uur
Locatie:     Restaurant La Cubanita, Grote 

Markt 21, 2011 RC Haarlem
Eigen bijdrage: € 15,- per persoon

Aanmelden voor het diner kan uiterlijk tot 30 no-
vember 2018 via bos@booijbikkers.nl en
zoals altijd geldt: aanmelden = betalen. Er is plek 
voor maximaal 35 personen, dus wees er snel bij!
¾
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POLITIE- EN DEURWAARDERSSTAGE
Wij wijzen u op de mogelijkheid van de ééndaagse 
politiestage en de ééndaagse deurwaardersstage.

Beide excursies kunnen het gehele jaar door  ingepland 
worden en leveren u per excursie twee punten op.  De 
contactpersoon voor stages is Lisa Meles. Voor meer 
informatie kunt u haar een mail zenden: 
vicevoorzitter@jongebalienoordholland.nl ¾

HEEFT U ONS AL GEVONDEN OP 
SOCIAL MEDIA?
De Jonge Balie Noord-Holland is ook op social me-
dia te vinden via Facebook en LinkedIn. Meld u aan 
om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws: 

Facebook: Jonge Balie Noord-Holland
Linkedin: Jonge Balie Noord-Holland
¾

UPDATE E-MAIL ADRESSENLIJST
De nieuwsbrief wordt uitsluitend per e-mail ver-
zonden. Indien u kantoorgenoten heeft die niet in 
de lijst voorkomen of wel in de lijst voorkomen en 
dat juist niet willen, dan verzoek ik u vriendelijk 
om dat kenbaar te maken door een e-mail te sturen 
aan secretaris@jongebalienoordholland.nl.  ¾  

Wij hopen u op de diverse gelegenheden te mogen 
begroeten. 

Namens het bestuur, 

Pauline Woudenberg
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