
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

   
'T Infootje

   
'T Infootje 



Evenementen

Minivoetbal 1/8ste finale

Maandagavond 7 maart trekken de heren van het VRG ten strijde op 
het voetbalveld. We zullen alles uit de kast halen om de overwinning 
binnen te halen tegen de VLK! Deze spannende match zal plaats-
vinden in het GUSB te Gent (Watersportbaanlaan 3) omstreeks 
20u!

Heb je nog niks gepland deze maandagavond en heb je zin om de 
ploeg een hart onder de riem te steken? Kom dan massaal supporte-
ren! 

Op dat blauw, op dat geel, op dat V.R.G.!Op dat blauw, op dat geel, op dat V.R.G.!
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7/03 KPMG Student 
associations day! 

Come meet KPMG and rising rowing star Ward Lemmelijn 
at our Zaventem office! Join us for a dive into our culture and 
discover what KPMG is all about. Contact your student asso-
ciation for more information and to register!



8/03 IFK Zwemmen 

Houd je meer van zwemmen dan van voetbal? Dan 
ben je evenzeer welkom in het GUSB op dinsdag 
om 20u, om te zwemmen voor de Rechtenstudent. 

Er zijn 4 verschillende reeksen: 50m vrije slag, 
50m schoolslag, 50m rug en 50m vlinderslag

Zin in een sportieve avond? Kom dan zeker langs! 



9/03 VRG Euphoria 
Clubavond

Kom je dansbenen losschudden op deze 
legendarische clubavond in de Coulissen! 
Trek je meest slutty outfit aan en ga 
los met je make-up, want voor 1 keer is 
het toegelaten op deze crazy Euphoria 
party!



9/03 

‘t Infootje wordt u gratis  
aangeboden door VRG Gent - 

Afdeling PR-Intern. 
VU: Louise Bogaerts

IFK Veldvoetbal - Halve 
Finale!!

Deze uiterst spannende macht vindt plaats op het voetbalter-
rein van HOGent (Sint-Denijslaan 251, 9000 Gent) om 20u. 
We spelen de halve finale tegen de WiNa!

Ook wanneer je liever mee supportert dan zelf mee te spelen, 
ben je meer dan welkom! 

Op dat blauw, op dat geel, op dat V.R.G.!Op dat blauw, op dat geel, op dat V.R.G.!




