
Wekelijkse updates voor de Gentse rechtenstudenten.
Week 7, 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



28
maa 

 
Beste Quizzers

Op 28 maart om 19u vindt er opnieuw een spetterende editie van de 
befaamde VRG Quiz plaats!
Breng als de bliksem je favoriete quizmakkers op de hoogte en wie weet 
keren jullie terug met mooie prijzen en eeuwige roem.

Deze avond zal doorgaan in het Marriott Hotel Gent. Per team (van 
maximum 7 leden) is de prijs 20 euro.

Hopelijk zien we jullie daar voor een avond vol (quiz)plezier!

VRG Cultuur 2021-2022
Nelle Debouck en Amber Van Cauwenbergh

VRG Cultuurquiz 

Evenementen



29-31
maa 

VRG Toneel

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



‘t Infootje wordt u gratis  
aangeboden door VRG Gent - 

Afdeling PR-Intern. 
VU: Louise Bogaerts

30
maa DC Cocktailfeestje

Op deze geweldige kitsch avond kan je van de lekkerste cocktails genie-
ten en dit voor maar 3 euro per drankje. Haast u naar de coulissen op 
woensdag en kom mee feesten met ons.

3 euro per cocktail
10 euro voor 4 cocktails

Tot 1:00! OP = OP

Bij ons kan je genieten van al je favoriete cocktails met een leuke twist! 
Tot woensdag




