
Wekelijkse updates voor de Gentse rechtenstudenten.
Week 5, 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

14
maa IFK Badminton

Beste sportliefhebbers en vooral badminton enthousiastelingen

Komende weken staat het IFK badminton alweer op het programma 
met als eerste activiteit de wedstrijden voor de geklasseerde spelers. 
Dit zal plaatsvinden op maandag 14 maart, de dames beginnen eraan 
om 18u evenals de heren met de klassementen 5-12. Vanaf 21u30 is 
het de beurt aan de heren met klassementen 1-4.

Iedereen die interesse heeft om eens goed op een pluim te slaan is 
meer dan welkom!
Inschrijven kan door een berichtje te sturen naar onze pagina, niet 
twijfelen is de boodschap.

Sportieve groeten
VRG Sport

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



14-18 
maa 

Uitwisseling Gent - Leiden

Beste studenten

Deze week vertrekken we met een paar studenten naar Leiden.

Van maandag 14-16 maart komen de Leidse studenten naar Gent. In 
Gent worden tal van leuke activiteiten georganiseerd waar, indien je dit 
wil, ook Gentse studenten op aanwezig kunnen zijn. De Leidse studenten 
overnachten ook de Gentse studenten, en omgekeerd zullen de Gentse 
studenten in Leiden overnachten bij de Leidse studenten.

Van woensdag 16 maart tot vrijdag 18 gaan de Gentse studenten dan 
naar Leiden waar ons een leuk programma wacht, georganiseerd door 
studentenvereniging Grotius

Veel plezier gewenst aan de deelnemers!
VRG Exchange



16-20
maa 

‘t Infootje wordt u gratis  
aangeboden door VRG Gent - 

Afdeling PR-Intern. 
VU: Louise Bogaerts

Cultuurreis Wenen

Wij gaan naar Wenen!

Het is weer die tijd van het jaar voor de epische VRG cultuurreis! We be-
zoeken de mooie hoofdstad van Oostenrijk, Wenen. We hebben voor jul-
lie heel wat leuke uitstapjes gepland en de stad telt honderden restaurants 
en eetcafés waar je eens van hun traditionele keuken kan proeven. EN oh 
ja, ER STAAT EEN DAGUITSTAP NAAR BRATISLAVA GEPLAND!

We vertrekken woensdag samen met de deelnemers. De terugkeer staat 
gepland op zondag! Wij kijken er alvast naar uit, want het belooft een 
fantastische reis te worden!

Tot woensdag!

VRG Cultuur
Amber Van Cauwenbergh & Nelle Debouck



16
maa 

Half- en fulltime cantus 

Beste derde bachelors en masters

Woensdag 16 maart is het zover: de half- en fulltime cantus van het VRG. 
Dit is de ideale gelegenheid om de beste cantuskring van Gent aan het 
werk te zien! Deze cantus staat open voor alle derde bachelorstudenten en 
masterstudenten (gedoopt en ongedoopt). Hier kan je kennis maken met 
de meest studentikoze traditie die Gent kent.

PRAKTISCH
- 16 maart
- Cafe de Salamander
- inschrijven VERPLICHT, mail naar vrgcantus@gmail.com
- Deuren open om 20:00 (wees een kwartiertje op voorhand!) en start om 
20:30
- Bierdrinkers: 14 euro voor leden en 20 voor niet - leden
- Waterdrinkers: 5 euro



VRG presents DE ZAAK M:
een bloedstollende Assisenzaak met een vleugje humor gebracht door 
rechtenstudenten.

Waar?
Theater Tinnenpot (Tinnenpotstraat 21, 9000 Gent)

Wanneer?
Dinsdag 29 maart
Woensdag 30 maart
Donderdag 31 maart
telkens om 20u, deuren gaan open om 19u30

Prijs:
7 euro voor VRG-leden
8 euro voor niet-leden
9 euro ADD

ticketverkoop via deze link:
https://tickify.be/events/RCKP

Tot dan!
Emma Degrande & Roxane Cruyt
VRG Toneel 2021-2022

29-31
maa 

Save the date: VRG Toneel




