
Wekelijkse updates voor de Gentse rechtenstudenten.

Week 3, 2021 - 2022

Beste rechtenstudenten, 

‘T Infootje is een klein informatieblaadje met de evenementen die die week 
worden georganiseerd, alsook de openingsuren van de cursusdienst en nog 
veel meer. Wegens ecologische overwegingen publiceren we het Infootje van-
af dit jaar online: 
» Facebook: Vlaams Rechtsgenootschap Gent
» Instagram: @vlaamsrechtsgenootschapgent (link in bio) 
» Website: www.vlaamsrechtsgenootschapgent.be

We hopen jullie op deze manier op de hoogte te houden van wat we 
organiseren en hopen jullie deze weken te zien! 
Veel succes dit academiejaar, 
VRG Gent

   
'T Infootje'T Infootje
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Evenementen

11
Okt 

Kennismaking Toneel
Rechtenstudent en acteerkriebels? Kom meespelen in 
het jaarlijkse toneelstuk van het VRG! Op 11 oktober 
vindt een kennismaking plaats in het Studentenhuis De 
Terminal, podiumzaal (Hoveniersberg 24, 9000 Gent). 
Kom gerust langs! Komen betekent zeker niet dat je ver-

plicht bent mee te spelen. Tot dan?

Team Toneel VRG

‘t Infootje wordt u gratis 
aangeboden door VRG Gent - 

Afdeling PR-Intern.
VU: Louise Bogaerts

11
Okt 

IFK Tafeltennis
Maandagavond strijden de dames en heren, respectie-
velijk om 18u en 20u, in het befaamde IFK-tafeltenni-
stoernooi om de overwinning. Kom onze sporters aan-
moedigen in het sportcomplex GUSB, dat zich aan de 

Watersportbaan bevindt!

Team Sport
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11
Okt 

12
Okt 

Peter- en meteravond

Vond je de eerste weken allemaal wat veel? Weet je 
niet goed hoe te beginnen aan die dikke cursussen? En 
hoe werk je nu eigenlijk met zo’n codex?! Geen nood, 
naar jaarlijkse traditie organiseren wij op 12 oktober 
opnieuw onze peter- en meteravond in café Romain! 
Hier word je ‘gekoppeld’ aan een ervaren rechtenstu-
dent waar je al je vragen aan kan stellen en die je tips en 
tricks geeft om succesvol door die zware lesweken en 

examenperiodes te geraken.

Team Studie

Info-avond doop 
Doop is evenzeer een deel van het studentenleven als 
lessen kijken en pintjes pakken in de herfstzon. In het 
VRG is het DoopComité (DC) hiervoor verantwoorde-
lijk en wij organiseren maandag 11 oktober een infor-
matieavond om 18u30 in Auditorium E (Campus Aula). 

De informatieavond biedt de mogelijkheid om meer 
te weten te komen over de doop van het VRG, waar-
na je je kan inschrijven of gewoon kan vertrekken. No 
strings attached, het is niet omdat je komt dat wij een 

engagement verwachten.
Tot dan! 

Louise Mortelé
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13
Okt 

Redactievergadering 

Beste rechtenstudent,
Vierjaarlijks publiceren wij een informatief, tevens  
ludiek tijdschiftje, genaamd ‘T Balanske. Elke editie 
gaan we op zoek naar enkele enthousiastelingen die 
zin hebben om hieraan mee te werken. Op een redac-
tievergadering brainstormen we over leuke rubrie-
ken en nieuwe artikels voor het Balanske. Iedereen is 
welkom! Dit jaar kunnen we de redactievergaderin-
gen gelukkig weer fysiek laten door gaan. Kom zeker 
eens langs! Met een brunch bespreken we gezellig de 
opbouw van het Balanske. De eerste redactievergade-

ring gaat alvast door op 13 oktober om 12u! 

Hopelijk tot dan!
PR-Intern 2021-2022

13
Okt 

IFT Voetbal
Het sporten houdt deze week niet op, want woens-
dagavond spelen onze VRG-voetballers de voorron-
de in het voetbal. Verzamel al je toeters, spandoeken 
en pompons om onze spelers naar de overwinning te 
supporteren! We verwachten je omstreeks 20u aan het 
voetbalveld van HOGent (Sint-Denijslaan 251). Tot 

dan!

Team Sport 
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Openingscantus 

Beste rechtstudenten, dit is de gelegenheid om te ont-
dekken wat een cantus nu eigenlijk inhoudt. We weten 
allemaal dat jullie nieuwsgierig zijn en het VRG geeft  
het beste voorbeeld! Donderdag bij Rita en Potti in de 
Salamander zullen we zingen en pintjes nuttigen, tot 

dan!

14
Okt 

Cursusdienst
MAANDAG : 16-20u , iedereen 

12-16u, iedereen  : DINSDAG

WOENSDAG : Gesloten

: DONDERDAG 12-16u, iedereen

VRIJDAG : 12-16u, iedereen
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