
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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https://www.facebook.com/VlaamsRechtsgenootschapGent
https://www.instagram.com/vlaamsrechtsgenootschapgent/?hl=nl
https://www.vlaamsrechtsgenootschapgent.be/


Evenementen 
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VRG Clubavond
Deze week geen bijzondere evenementen ge-
pland, maar niet getreurd! Op de wekelijkse VRG 
Clubavond kan je ALTIJD rekenen! 
Kom je lijf lekker los schudden in De Coulissen, ons 
beestig moedercafé! 
DJ’s draaien hier keer op keer de beste schijfjes, en 
onze Vis tapt voor jou de meest frisse pintjes. Die zijn 
op woensdagavond trouwens verkrijgbaar aan slechts 
€2, op vertoon van jouw VRG-lidkaart. 
Wat kan je nog meer wensen om van jouw saaie 
woensdagavond een onvergetelijke nacht te maken? 

‘t Infootje wordt u gratis  
aangeboden door VRG Gent - 

Afdeling PR-Intern. 
VU: Louise Bogaerts
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VRG Jobbeurs - SAVE THE DATE!

Eigenlijk nog niet voor deze week, maar toch krijgt 
de jobbeurs reeds een kleine vermelding in ons Infootje, 
ter herinnering. Onderstreep woensdag 10 november 
allemaal in het rood in jullie agenda! 
Solliciteren, bijpraten, een zomerstage fixen, netwerk 
opbouwen, ... Het kan hier allemaal! 

Wij verwachten jou om 13u aan het prachtige ICC dat 
speciaal is ingericht om er een geweldige editie van te 
maken. 

Vergeet niet dat je tot 5 november je CV 
mag doorsturen via docs.google.com/form-
s/d/e/1FAIpQLSdZhd0yS9VkBDMRfsm-
lxTYtzisc4SUElG0MfSvS0VBH9dElhw/
viewform?fbclid=IwAR0tpuLYG1lbszK_fs1FZ-
6t2F5k36Zc16N4Pub1LDOFLjYJBlLujMWZD-
z9c !
Deze CV’s worden allemaal op voorhand doorgegeven 
aan de bedrijven die langskomen op de jobbeurs. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZhd0yS9VkBDMRfsmlxTYtzisc4SUElG0MfSvS0VBH9dElhw/viewform?fbclid=IwAR0tpuLYG1lbszK_fs1FZ6t2F5k36Zc16N4Pub1LDOFLjYJBlLujMWZDz9c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZhd0yS9VkBDMRfsmlxTYtzisc4SUElG0MfSvS0VBH9dElhw/viewform?fbclid=IwAR0tpuLYG1lbszK_fs1FZ6t2F5k36Zc16N4Pub1LDOFLjYJBlLujMWZDz9c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZhd0yS9VkBDMRfsmlxTYtzisc4SUElG0MfSvS0VBH9dElhw/viewform?fbclid=IwAR0tpuLYG1lbszK_fs1FZ6t2F5k36Zc16N4Pub1LDOFLjYJBlLujMWZDz9c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZhd0yS9VkBDMRfsmlxTYtzisc4SUElG0MfSvS0VBH9dElhw/viewform?fbclid=IwAR0tpuLYG1lbszK_fs1FZ6t2F5k36Zc16N4Pub1LDOFLjYJBlLujMWZDz9c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZhd0yS9VkBDMRfsmlxTYtzisc4SUElG0MfSvS0VBH9dElhw/viewform?fbclid=IwAR0tpuLYG1lbszK_fs1FZ6t2F5k36Zc16N4Pub1LDOFLjYJBlLujMWZDz9c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZhd0yS9VkBDMRfsmlxTYtzisc4SUElG0MfSvS0VBH9dElhw/viewform?fbclid=IwAR0tpuLYG1lbszK_fs1FZ6t2F5k36Zc16N4Pub1LDOFLjYJBlLujMWZDz9c
http://https://www.facebook.com/309491732491841/posts/4635718946535743/?sfnsn=mo


CURSUSDIENST
DONDERDAG:13 tot 16u

VRIJDAG: 12 tot 15u


