
Wekelijkse updates voor de Gentse rechtenstudenten.
Week 4, 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 vanaf 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 al onze activi-
teiten en hopen jullie één dezer weken te mogen verwelkomen!
Veel succes dit academiejaar
VRG Gent
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Evenementen 

18
Okt 

IFK Volleybal 

Dit academiejaar strijden we met VRG Sport uiter-
aard weer mee om de titel ‘best of the rest’. Zo trek-
ken we met de dames 18 oktober ten strijde op het 
volleybalveld.

Ben je maandagavond 18 oktober vrij en heb je zin 
om de dames een hart onder de riem te steken? Zin 
om samen met ons de longen uit je lijf te schreeu-
wen? Zak dan maandag 18 oktober om 19u af naar 
zaal 3 in het sportcomplex GUSB (aan de Water-
sportbaan). Iedereen welkom!

Tot dan! 

Sportieve groetjes VRG Sport 2021-2022  
Nicolas Logghe, Pieter-Jan Corteel, Luna Declerck

‘t Infootje wordt u gratis  
aangeboden door VRG Gent - 

Afdeling PR-Intern. 
VU: Louise Bogaerts

Waar en wanneer? 
19u 
Sportcomplex 
GUSB Zaal 3
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Okt Streekbierenavond

Beste bierliefhebbers

Na lange tijden van binnen zitten, afstand houden en 
bubbels mogen we weer! Kom je amuseren, sla een 
babbeltje, deel wat nieuwtjes en geniet bovenal van 
opnieuw een spetterend VRG-evenement!
Wij zorgen voor heerlijke bieren, een zalige sfeer en 
lekkere frituurhapjes.
Welke biertjes wij jullie exact serveren wordt later 
deze week bekend gemaakt, hou het evenement dus 
zeker in de gaten!

Tot dan!
Esther Baelde
Nelle Debouck en Amber Van Cauwenbergh
VRG Café 2021-2022
VRG Cultuur 2021-2022

PS: Je kan er ook ons heerlijk Lustrum-biertje voorproeven!! 

Waar en wanneer? 
17u 
Studententuin aan 
De Sterre
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Okt OpeningsTD Der Rechten

Beste studenten van Gent en omstreken
Het nieuwe academiejaar is uit zijn startblokken geschoten 
en dan is het traditiegetrouw ook weer tijd voor DE fuif van 
het eerste semester, onze OpeningsTD der Rechten – OpeningsTD der Rechten – 
LUSTRUM EDITIELUSTRUM EDITIE.
Na de start van een academiejaar waarin weer alles mogelijk 
is, is het hoog tijd om de bloemetjes buiten te zetten. We to-
veren de Vooruit om tot een ware danstempel, waar u en uw 
vrienden/vriendinnen compleet kunnen losgaan op de beats 
van topDJ’s. Uiteraard zijn ook niet-rechtenstudenten meer 
dan welkom, want wie wil er nu geen toekomstige jurist(e) 
aan de haak slaan? Mis deze legendarische lustrum editie niet 
want we blazen maar één keer 95 kaarsjes uit.

LINE UP:
OMDAT HET KAN SOUNDSYSTEM ft AVERAGE ROB (2u-3u)
VRG insider (22u-23u)
DJ MAESIVE (23u-00u30)
DJ Mattic ft Lambicious (00u30-2u)
DJ MR Helios (3u-5u) HAPPY HOUR

22u-23u & 03u-04u 2 pinten 
halen, 1 betalen!
00u-01u Desperados 2 + 1 
gratis

PROFFENTAP
23u-00u
VESTIAIRE
2 euro voor een locker.





CURSUSDIENST
MAANDAG: 16 tot 20u

DINSDAG: 12 tot 16u 

WOENSDAG: Gesloten

DONDERDAG:12 tot 16u

VRIJDAG: Gesloten


